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٠ا  :باإلاجلت لخٍٗغ

ا جهضع مد٨مت صولُت  ٖلمُت مجلت ًٍ  حُل مغ٦ؼ ًٖ صوع
 والاحخماُٖت، ؤلاوؿاهُت بالضعاؾاث حٗنى الٗلمي البدث

غ َُئت باقغاٝ ُئت وباخثحن أؾاجظة مً مك٩لت جدٍغ  َو
ُئت الباخثحن مً هسبت مً جخأل٠ ٖلمُت  جدك٩ل جد٨ُم َو

. ٖضص ٧ل في صوعٍا

: أبٗاصَا و اإلاجلت اَخماماث

ٓم ظُل  مجلت  مجلت ًٖ ٖباعة ْالاظخماُٖت ؤلاوؿاهُت الٗل
 ال٣ُمت طاث اإلا٣االث وكغ حؿتهضٝ الخسههاث، مخٗضصة
 ؤلاوؿاهُت الٗلىم مجاالث مسخل٠ في الٗالُت الٗلمُت

 ٖبر للٗمىم م٣االتها حمُ٘ اإلاجلت حٗغى. والاحخماُٖت

 ئياٞتها م٘ ،الٗلمي البدض ظُل مغ٦ؼ و٦ظا مى٢ٗها
 بهضٝ الجامُٗت، البدث مدغ٧اث أٚلب لٟهاعؽ

اث ئزغاء في اإلاؿاَمت . الٗلمي البدث مىيٖى

:  باإلاجلت اليكغ مجاالث

: الخالُت اإلاجاالث في ألابدار اإلاجلت جيكغ

لىم الىٟـ ٖلم ىهُا، التربُت ٖو ٞى  الاحخمإ، ٖلم وألاَع
ش،  الٟلؿٟت الم ٖلىم والخىز٤ُ، اإلا٨خباث ٖلم الخاٍع  ؤلٖا

. آلازاع ٖلم والاجها٫،

 البدىر والاحخماُٖت ؤلاوؿاهُت الٗلىم حُل مجلت جيكغ 
 مً ٧اٞت الخسههاث َظٍ في للباخثحن ألانُلت الٗلمُت

ت الجامٗاث صازل  الجؼاةغ زاعج ومً الجؼاةٍغ

ت أو الٟغوؿُت أو الٗغبُت باللٛت م٨خىبت  .ؤلاهجلحًز

  

 

 الهٌئة العلمٌة االستشارٌة للعدد
 

 (.الهىض حامٗت ٦حرالا،)جاج الضًً اإلاىاوي  .ص

غاء  .ص حامٗت الجُاللي بىوٗامت )وؿِؿت ٞاَمت الَؼ

 (.الجؼاةغ زمِـ ملُاهت،

ىم،)أخمض ئلُاؽ خؿحن  .ص  (.الؿىصان حامٗت الخَغ

 (.الجؼاةغ ،02حامٗت البلُضة )َضًبل ًمُىت  .ص

ٓػٍت  مهباًذ .ص حامٗت الجُاللي بىوٗامت زمِـ ) ٞ

(. ملُاهت،الجؼاةغ

دت  .ص م ٍٞغ ٖىابت  حامٗت باجي مسخاع،)مدمض ٦ٍغ

 (.،الجؼاةغ

 (.الجؼاةغ اإلاغ٦ؼ الجامعي ٚلحزان ،)بً ٖلي مدمض  .ص

م ٦ضوعلي .أ غان،) ٖبض ال٨ٍغ  (.الجؼاةغ حامٗت َو

 حامٗت أبي ب٨غ بل٣اًض،)٢اصة بً ٖبض هللا ٖاتكت  .أ

 (.الجؼاةغ جلمؿان،

 :التدقيق اللغوي
 

 (جامعة الوادي،الجزائر) لحسن عزوز. د
  

 

 

 

 

 

ت الٗامت  ؾغوع َالبي.ص: اإلاكٞغ

جمال بلبكاي .أ   :المؤسس ورئٌس التحرٌر

jilrc-magazines.com  -  social@jilrc-magazines.com 
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اث يمً اإلا٣ضم البدث ٨ًىن  أن • ا اإلاجلت حٗنى التي اإلاىيٖى   .بيكَغ
خدمل ، هٟؿه الى٢ذ في مإجمغ أو ، مجلت ألي لليكغ ٢ضم أو وكغ ٢ض البدث ٨ًىن  أال •  ٧امل الباخث ٍو

  .لليكغ مٗغويت أو ميكىعة مؿاَمخه بأن ا٦دكاٝ خا٫ في اإلاؿإولُت

 : ٖلى البدث مً ألاولى الهٟدت جدخىي  أن •

  .البدث ٖىىان -

ت، وصعحخه الباخث اؾم - َُّ   .ئلحها ًيخمي التي والجامٗت الٗلم

ض -   .للباخث ؤلال٨ترووي البًر

و -
َّ
  .12 زِ وبذجم  ٧لمت 150 خضوص في للضعاؾت ملخ

  .اإلالخو بٗض اإلاٟخاخُت ال٩لماث -

ت الٟغوؿُت الٗغبُت،: الخالُت اللٛاث باخضي اإلا٣ضمت البدىر ج٨ىن  أن •   وؤلاهجلحًز

ضَد  ال أن •  والجضاو٫  واإلاغاح٘ والغؾىماث ألاق٩ا٫ طل٪ في بما نٟدت( 20) ٖلى البدث نٟداث ٖضص ًٍؼ

  .واإلاالخ٤

  أن •
َد
  ٨ًىن

ُث
ا البدث ًُ ًَد  زال ت ألازُاءِم  مِم ت اللٍٛى ت والىدٍى َُّ   .وؤلامالة

ها بالخُىٍ الباخث ًلتزم أن •   :آلاحي الىدى ٖلى وأحجامِم

 م٘ الخِ هٟـ الهامل وفي ، اإلاتن في( 16) الخِ وحجم( Traditional Arabic) الخِ هٕى: الٗغبُت اللٛت -

  (.12) حجم

 م٘ الخِ هٟـ الهامل وفي اإلاتن، في( 14) الخِ وحجم(  Times New Roman ) الخِ هٕى: ألاحىبُت اللٛت -

  (.10) حجم

ً ج٨خب - ُت الغةِؿُت الٗىاٍو  جطخُم م٘ ل٨ً الغةِس ي الىو مثل مثلها ه٣ُت16  بذجم لل٣ٟغاث والٟٖغ

  .الخِ

  .نٟدت ٧ل نهاًت في Microsoft Word بغهامج قغوٍ خؿب هٓامي بك٩ل الخىاش ي ج٨خب أن •

٤ أن • ٟا البدث ناخب ًٞغ   .والث٣افي الٗلمي ووكاَه بىٟؿه مسخهغا حٍٗغ

ض ٖبر إلاكاع٦خه الباخث ئعؾا٫ ٖىض •   . بظل٪ ئقٗاع عؾالت مباقغة ؾِؿخ٣بل الال٨ترووي، البًر
ل٣ى مسخهت لجىت ٢بل مً والخد٨ُم لل٣غاءة للمجلت اإلا٣ضمت ألابدار ٧ل جسً٘ •  الجهاتي ال٣بى٫  البدث ٍو

 . اإلاد٨مىن  ًُلبها التي الخٗضًالث الباخث ًجغي  أن بٗض

   . ئلحها ًغؾل ما ٧ل بيكغ اإلاجلت جلتزم ال •

 ٖلى ٖىىان اإلاجلت
ً
  :جغؾل اإلاؿاَماث بهُٛت ال٨تروهُت خهغا

 social@jilrc-magazines.com 

 

 

 قغوٍ اليكغ 
 

ُٖٓت جلتزم التي ْاإلا٣االث ألابدار ظلتالم ج٣بل ٓاٞغ ْاإلاىهجُت، اإلآي  ٞحها ْجخ
ٓاٖض ْجدترم ْالجضًت ْالض٢ت الٗلمُت ألانالت   :الخالُت اليكغ ٢
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 الفهرس

 الٟهغؽ  الهٟدت

7   الاٞخخاخُت  

9  ( الجؼاةغ)  سجُضة لؼع١.أ/   ألاخضار حىىح و الىالضًت الاحخماُٖت الخيكئت

19  ٟي للمجخم٘ الاحخماُٖت الخىمُت ججاٍ الاحخماُٖت الخضمت مماعؾاث  صعاؾت- الجؼاةغي  الٍغ

( الجؼاةغ) ؾُٗض ٍػىف.أ/    الجؼاةغ في اإلاِٗل الىا٢٘ يىء ٖلى ؾىؾُىلىحُت

43   اث و مىاهج جُىع  اإلااض ي مابحن قاملت هٓغة) باإلاضن الخًغي  الاحخماعي التر٦ُب حٛحر هٍٓغ

( مهغ)  صعوَل مدمض مدمض ألامحر َضي.أ(/ والخايغ

67  الم  (الجؼاةغ) قُش َامل.ص/   اإلا٨ىهت وبيُاجه  ؤلٖا

79  لم ؤلاحغام ٖلم بحن الكاطة ؤلاحغامُت الشخهُت ( الجؼاةغ) ًىؾ٠ محهىب.أ/  الجىاتي الىٟـ ٖو

93  ٘ت اإلاإؾؿت في الاحخماُٖت اإلاؿإولُت وا٢ ج بغج  -Condor مإؾؿت خالت صعاؾت:  الجؼاةٍغ ٍغ  بىٍٖغ

( الجؼاةغ)     ؾٗاص مكغي .أ/ 

105  ت اإلا٣اعباث ( الجؼاةغ)  بىب٨غ حُاللي.ص   وال٨ٟاءاث ألاَضاٝ بحن الجؼاةغ في التربٍى

115  غ١  آلازاع و ألاؾباب : ألاؾغي  الٗى٠ ( لُبُا) ق٣البى أخمض مدمض هىعي.ص   الى٢اًت َو

129  ض مؿغح في الٟلؿُُيُت ال٣ًُت ججلُاث خىن  الىاع" مؿغخُت: ٞغج ألٍٟغ  " والٍؼ
ً
 ًاؾحن.أ/  أهمىطحا

( الجؼاةغ) ؾلُماوي

139  ٘(  الجؼاةغ) اإلاسخاع ٖلت. أ  بلب٩اي؛ حما٫.أ/   واإلاأمى٫  الىا٢٘ بحن الجؼاةغ في  اإلاضوي اإلاجخم

147  ٪ال٢خه ألاؾغي  الخ٨ٟ غاء ٞاَمت وؿِؿت.ص/    ألاخضار باهدغاٝ ٖو ( الجؼاةغ) الَؼ

155  أؾماء.ص/ الجمهىعٍت مداوعة زال٫ مً ه٣ضًت جدلُلُت صعاؾت: والؿُاؾت ألازال١ بحن الٗضالت 

بي ٖلي ؾالم ( لُبُا) ٍٖغ

179  مغخلت في اإلاخمضعؾحن اإلاغا٣َحن لضي الضعاس ي الخىا٤ٞ و بالىٟـ الث٣ت بحن الٗال٢ت صعاؾت 

( الجؼاةغ)  صاوص ق٣ُٟت.أ/  وػو جحزي  بىالًت الثاهىي  الخٗلُم

ألاحىبُت باللٛاث م٣االث  

199  The Relationship Between Equity-Perception  and Job Burnout Among Tehran Urban Rail 
Operators (Metro) - Dr. Mohammad Hossein Khani    (Tajikistan University)     Dr. Ali Akbar 
Arjmand Nia  ( Tehran University)                                                                              
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 ؤلاٞخخاخُت

ِم  اإلاىلى هللا بؿم   
 أهبىا وئلُ٪ جى٧لىا ٖلُ٪ عبىا زحر، َى بالظي وؿخٟخذُث  وآلازغة، ألاولى في الخمضُث  له ؾبداهه ألاحلِّل

 .اإلاهحر وئلُ٪

 "  والاحخماُٖت ؤلاوؿاهُت الٗلىم حُل"  مجلت مً الخامـ الٗضص نضع   
ً
 أ٧اصًمُت بدىر مجمىٖت مخًمىا

ت حىاهب مسخل٠ في مىيىٖاتها جىػٖذ مد٨مت  ٖلى اهُال٢ها ومىظ اإلاجلت صأبذ و٢ض اليكغ، ومجاالث اإلاٗٞغ

٣ا ئعؾالها ومهاصع الٗلمُت البدىر في الخىٕى اٖخماص  اإلاخهٟذ وؾُجض الٗلمُت، الكغوٍ مً إلاجمىٖت ٞو

 الٗغبُت، الجامٗاث مسخل٠ مً الٗغب الباخثحن مً أ٦ثر أو زمؿت مً جسلى ال ج٩اص أنها الؿاب٣ت اإلاجلت ألٖضاص

ا   جخًمً الخامـ بٗضصَا الُىم هي َو
ً
  َاح٨ؿخان، و وئًغان ولُبُا مهغ و الجؼاةغ مً بدىزا

ً
 اؾخمغاع مٗلىت

 .ألا٢ُاع جل٪ في الباخثحن مً مم٨ً ٖضص أل٦بر الٗلمي َضٞها إلًها٫ الخىىعي ههجها

ؿٗضها      الٗضص َظا اٞخخاخُت في َو
ْن
غث الظًً ألاحالء لألؾاجظة الك٨غ ئػحاء وُٗض أن  الٗضص نٟداث أ٢المهم ٖمَّ

ضاص ئزغاء في ؾدؿهم التي الجضًضة باأل٢الم هغخب ٦ما ، حن مٗهم وه٠٣ هللا، قاء ئن اإلا٣بلت ألٖا ِٞم ِم
غِّل َٗد  التي بماصتهم مُث

ل
ِّل
. الىاٖضة مجلخ٨م ٢ىام حك٩

ىا ػمالء والخ٣ضًغ الخب ب٩ل هظ٦غ أن الخامـ الٗضص بهضوع  اخخٟالىا ٚمغة في هيس ى ال ٦ما     اإلاجلت، ٖلى أقٞغ

ت الٗلمُت لجىتها في ٖملىا وأؾاجظة  مً ال٨ثحر زاللها ٢ضمىا ممحزة وبهماث مهمت، أصواع لهم ٧اهذ و الاؾدكاٍع

. وال٨ٟغ الجهض

 الٗغبُت، باللٛت اإلا٣االث جيكغ مد٨مت، ٖلمُت مجلت"  والاحخماُٖت ؤلاوؿاهُت الٗلىم حُل" مجلت وحٗض َظا   

ت، الٟغوؿُت  صو٫  مسخل٠ مً الخسههاث، مسخل٠ في ألاؾاجظة مً هسبت مً الٗلمُت لجىتها جدك٩ل وؤلاهجلحًز

ا ٌؿب٤ لم التي ألانُلت البدىر بيكغ تهخم قاملت، ٖلمُت واإلاجلت. الٗالم  في  أزغي، مجلت أو صوعٍت أًت في وكَغ

لىم الىٟـ ٖلم مجاالث ىٞىهُا، التربُت ٖو ش، الٟلؿٟت، الاحخمإ، ٖلم وألاَع  الخىز٤ُ، و اإلا٨خباث ٖلم الخاٍع

الم ٖلىم ت ٞغوٕ وب٣ُت اإلاخىىٖت وخ٣ىلهما آلازاع، ٖلم والاجها٫، ؤلٖا ٗنى التي ؤلاوؿاهُت اإلاٗٞغ
ُث
 .اإلاجلت بها ح

  خٍغهت وئصاعتها مجلخ٨م اإلاجلت َظٍ ئن   
ً
 الٗضص َظا ًال١ أن هخمنى أبدار مً ج٣ضمه بما ئعياة٨م ٖلى حضا

 .  اؾخدؿاه٨م ًض٨ًم بحن الظي
ً
 .     ممخٗت ٢غاءة ل٨م مخمىحن الٗضص َظا عخاب في هتر٨٦م وزخاما

غ عةِـ  بلب٩اي حما٫. أ/  الخدٍغ
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ت  غ اإلاجلت مؿإولُتها ًٖ أي اهتها٥ لخ٣ى١ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ جسلي أؾغة جدٍغ

 ال حٗبر آلاعاء الىاعصة في َظا الٗضص بالًغوعة ًٖ عأي ئصاعة اإلاغ٦ؼ

  2015  © ع٦ؼ حُل البدث الٗلمي لمحمُ٘ الخ٣ى١ مدٟىْت 
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 ألاخضار حىىح و الىالضًت الاحخماُٖت الخيكئت
َْغان،الجؼاثغ ظامٗت/سجُضة لؼع١.ؤ . الؿاهُت،

 

 :ملخو

ٓلض ٞلم مُُٗت، لِؿذ ْ هدُجت الجاهدت الصخهُت حٗخبر ٓع  ْ ًىمٓ بل مجغما ؤْ ظاهدا الٟغص ً ْعة، ٤ْٞ ًخُ  بٟٗل ًخإزغ ؾحر

ٓع  بٟٗل ْ ًخل٣اَا التي الاظخماُٖت الخيكئت ِا التي الخماَُاث ن
ُ
ٕٓ بلى الباخشحن ٖضًض ًغظِٗا. ٌؿخضِزل  الاظخماُٖت الخيكئت ه

ّٓظّ ٦ُلب بّما ْ الٟغص، جل٣اَا التي ٓاظبّ، ال٣ُام ًٖ ٖاظؼا ٧ان الظي ْ بلُّ، ًيخمي الظي للمدُِ م ا ٦ما ب ٓن  ٌٗخبَر  اليؿ٣ُ

لُت الاظخماُٖت ٞالخيكئت. مًُغبت ألؾغة ٖغى ٓظب مؿْا ْاع ج٣اؾم ٞحها ًخ  بهظٍ اإلا٩ل٠ البضًل ؤْ ألام ْ ألاب بحن ألاص
ّٓٚ ًيبػي ْاخض َضٝ جشبُذ ٦ظا التربٓي،ْ ألاؾلٓب هٟـ ٖلى الاجٟا١ ٦ظل٪ الٗملُت، ٓٞحر بلى باإلياٞت الجهاًت، في بل  ظٓ ج

مالِثم ٓع  ْ همٓ ًُ ٓالضًً ٞاعج٩اب. الُٟل جُ ْعة، َظٍ بَاع في ألازُاء مً ؾلؿلت ؤْ لخُإ ال ٍٓت، للمِّمت لجِلِم بّما الؿحر  الترب

ِم، مً بٞغاٍ ؤْ بَما٫ ٗغ٢ِل َٞغ ٓع  ْ الىمٓ ٌُ ًٍٓ م٘ اإلاغا٣َت مغخلت في قضجّ جؼصاص. للُٟل الؿلُم الخُ ٍت ج٩ ّٓ  الصخهُت، الِ
ٓح ْ التهمِل في طل٪ ُِٞٓغ ٖٓت اإلاغا٤َ اعج٩اب زال٫ مً الجى  م٘ ُّٞ ًخٗاعى الظي الهغإ ًٖ حّٗبر ْالتي اإلاسالٟاث مً إلاجم

. بلُّ ًيخمي الظي اإلاجخم٘

ُٟت: اإلاٟخاخُت ال٩لماث ُٟت ألاب، ْْ ًٍٓ الصخهىت، الاظخماُٖت، الخيكئت ألام، ْْ ٍت، ج٩ ّٓ ٓح الخماهي، الِ  ،ألاخضار ظى

 .الجاهدت الصخهُت

: جمهُض

ٓلض غة اظخماُٖا جيكئخّ ْ جغبِخّ ج٨ٟل ؤؾغة ْؾِ الُٟل ً ِ
ًّ ٍٓ مغاخل بظل٪ مؿا ٓعٍ،خُض ْ هم  جبُٗخّ مً الُٟل ًيخ٣ل جُ

جُا ٓالضًً لّ ًجلبها التي اإلاؿاٖضة زال٫ مً ْطل٪ الاؾخ٣اللُت، بلى جضٍع  مً ؤمّ ؤها ًٖ ؤهاٍ جماًؼ بصعا٥ مً الُٟل ًخم٨ً.ال
ٓم التي الغياٖت ٖملُّ زال٫ مً ْ مِٗا جٟاٖلّ زال٫ جُا ًخٗٝغ زم بها، ج٣ ٣ت ألاب بخضزل الخاعجي الٗالم ٖلى جضٍع  بٍُغ

. بّ اإلادُُحن ألاٞغاص باقي ٖلى بٗضَا جخٗمم ،(َٟل -ؤم) الشىاثُت الٗال٢ت في بًجابُت

ؿاَم ٌُ  ٫ٓ ُٟخّ( ْألام ألاب)٧لحهما ْجمشُل( َٟل -ؤم) الشىاثُت الٗال٢ت في ألاب صز ْصًبُت اإلاغخلت زال٫ -الح٣ُ٣ُت، ْْ  في -ألا
ًٍٓ ٍخّ الُٟل ج٩ ّٓ ماعؽ ْ آلازغ، الجيـ ًٖ ازخالّٞ زاللِا ٨ًدك٠ الجيؿُت، لِ  هٟـ مً ظماٖاث في ٢ُم ْ ٖاصاث ًُ

ٍخّ ًٖ البدض بلى -اإلاغا٣َت مغخلت ؤزىاء -بٗضَا ًيخ٣ل ظيؿّ، ّٓ ٍٓجها في ِٞكٕغ الصخهُت، َ ٓطط جمجُض زال٫ مً ج٩ ٔ  هم  ًغ
ِ بلحها، ًيخمي التي الاظخماُٖت البِئت مً ٢ُْما مٗاًحرا ٌؿخضزل ٦ما الخمازل، ؤْ الدكابّ ُّٞ ِ

ّ
سُ ٍُْ ٕ  ٖلى ًىضمج خُاجّ، مكْغ

. ُّٞ ٌِٗل الظي اإلاجخم٘ في بزٍغ

ًٍٓ مؿاع في اعتهاهاث ْ نغاٖاث اإلاغا٤َ حٗترى ٍخّ ج٩ ّٓ ْمتها بّ ًجضع الصخهُت َ   َٓ ما ْ لِا، ْالخّهضي م٣ا
ّ
 اؾخجابت بال

ْعة ْعة جلي التي الخمحز لؿحر محزان اللخحن الامخشا٫ ؾحر
ُ
ْعة ج ْمت مً اإلاغا٤َ ًخم٨ً لم بطا الدصخهً،ؤّما ؾحر  الهغاٖاث جل٪ م٣ا

٨بذ ْباالعتهاهاث ٓلض حصخهىّ ًُ  ٢ضعجّ ٖضم مايُّ، يُإ زال٫ مً طاجّ جد٤ُ٣ ٖلى ال٣ضعة ْبٗضم بالعجؼ ؤلاخؿاؽ لضًّ ٍْخ

  هي ما ْ للمؿخ٣بل، ْجيبٍا جىُٓم اؾخدالت ْ الحايغ في شخصخي بك٩ل الخهّغٝ ٖلى
ّ
. مغتهىت لصخهُت ممحزاث بال
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ٓح ًإزظ  زال٫ مً الجاهذ اإلاغا٤َ شخهُت في ممحزاث مً جِٓغ إلاا اإلاغتهىت، الصخهُاث َظٍ ؤق٩ا٫ مً ق٨ال ألاخضار ظى

ٍع ٓاظِت ٖلى ٢ضعجّ لٗضم الٟٗل بلى مْغ ٍٓت، بهٟت ْالخاعجي الضازلي ال٣ل٤ م ٓاهحن بمسالٟخّ ؤي ؾ . بلُّ ًيخمي الظي اإلاجخم٘ ل٣

غظ٘ ْع  الباخشحن ٖضًض ًُ ٕٓ بلى الهغإ طل٪ ظظ ٍٓىّ ؤزىاء الجاهذ جل٣اَا التي الاظخماُٖت الخيكئت ه ٍخّ ج٩ ّٓ  ٦ما الصخهُت، لِ

ٓظّ َلب َٓ ْ لؤلمل، ٦غمؼ((Winnicott ُٞي٩ُٓث ٌٗخبٍر ٓاظبّ ال٣ُام ًٖ ٖاظؼا ٧ان الظي للمدُِ م ٓن  ٌٗخبر ٦ما. ب  اليؿ٣ُ

ٓح ٓص ِٞمّ مًُغبت،ْ ألؾغة ٦ٗغى الجى . ألاؾغة صازل الخٟاٖالث ْ الجاهذ لظل٪ ألاؾغي  اليؿ٤ ِٞم بلى ٌٗ

ٍت ج٨ىًٍ و الىالضًت الىْاة٠ : الشخهُت الهىِّل

ٗخبر
ُ
ْلى اإلادُت ألاؾغة ح ؿاَم التي ْ الٟغص، بها ًمغ التي ألا

ُ
٤ ختى ْ الخامت الخبُٗت مً الىطج، ختى جيكئخّ في ح  ًد٣ِّ

ؿاَم الخماًؼ بضاًت بلى ؤمّ ْؤها ؤهاٍ بحن الالجماًؼ مً الاؾخ٣اللُت،ًبضؤ
ُ
 لئلقبإ ججغبت ؤ٫ْ  في جخمشل التي ْ الغياٖت ٖملُت ْح

ّ بصعا٦ّ ٖلى الُٟل مؿاٖضة في الُٟل، بها ٌكٗغ التي
ّ
 الظًً ْؤلاخباٍ ؤلاقبإ ججاعب جخاب٘ زال٫ مً طل٪ ْ ؤمّ ًٖ مخماًؼ ؤه

 ًِ
ٍْ غَي ْىجَي ٓن  ْبالخالي ٖجها، ًَي ٠ُ ؤنل ج٩ ٕٓ جْٓ ْعاث ٧ل ْ اإلآي ٫ٓ  م٘ ْ. الخ٨ٟحر ؾحر ٓلض الشامً الكِغ خل  الخٝٓ بخؿاؽ لّ ًخ

ٕٓ ٣ٞضان مً ل التي ألام مً" الاهٟها٫ ٢ل٤" (Spitz) ؾبُتز ٖلُّ ًُل٤ الظي ْ اإلآي ِ
ّ
مش

ُ
ٕٓ ج ض لظل٪ الخٗل٤، ْ الحب مٓي ِ

ّ
ا٦ ًُ 

ٓعة ٖلى الىٟؿاهُحن اإلادللحن ٔ  الخُ  . الٗمغ مً اإلاغخلت َظٍ في َٟلِا ًٖ ألام جٍٟغ٤ ًٖ جىجغ التي ال٣هٓ

٫ٓ  ؤمّ،" ؤها" ًٖ ْمخماًؼ مؿخ٣ل" ؤهاٍ" ؤّن  بصعا٦ّ بٗض الاؾخ٣اللُت، ًٖ البدض بلى الالجماًؼ مً الُٟل ًيخ٣ل  ئع٦ؿىن  ٣ً

(Erikson )ّ
ّ
دا٫ْ  ؤه د٤٣ ؤن ًُ باصع ْ اؾخ٣اللُخّ ًُ ٓع  في الُٟل ًضزل ٦ما. بمٟغصٍ وكاَاث ْ بإٖما٫ بال٣ُام ًُ  3-2 م٘ الاجها٫ َ

ٓاث  ؤلازغاط ًٖالث يبِ في ًخد٨م ٦ما بمٗاعيخّ، طاجّ ٞغى ْ شخهِخّ بزباث زاللِا مً ًدا٫ْ  التي" ال" جِٓغ ْ ؾى

ت ٖلُّ اج٣ٟذ ما ٖلى طل٪ ْ هٓاٞخّ ٨ٍْدؿب ت Freud)) لٟغوٍض الجيـ هٍٓغ  الىٟسخي الىمٓ فيErikson)) ئع٦ؿىن  ْهٍٓغ
ضِع٥ الاظخماعي،زم ًُ ١ دُت الْٟغ ٓص ؤي) ألاهثى ْ الظ٦غ بحن الجيسخي ْالازخالٝ الدكٍغ  ًغص الظي ْ الظ٦غي، الًٗٓ ُٚاب ؤْ ْظ

ُل٤ ْالظي البيذ ٖىض الظ٦غي  الًٗٓ بتر بلى الازخالٝ الُٟل ٓالي ٖىض(  complexe de castration) الخهاء ب٣ٗضة ٖلُّ ًُ  3 خ

ٓاث ٍض ٌؿمُّ ما في ؾى  الكغظُت اإلاغخلت الؿاب٣ت اإلاغخلت مً اللُبضْ اؾدشماع ًيخ٣ل خُض ال٣ًِبُت باإلاغخلت Freud)) ْٞغ
ض ٓلُت بلحها،جٍؼ ٓلّ م٘ ألام ْ ألاب بحن الٗال٢ت ْ الجيـ ًسو ُٞما الُٟل ًٞ ْصًبُت، اإلاغخلت صز  الجيسخي الهغإ ٍِْٓغ ألا

ٓهت جىاؾلُت زالزُت في مغة أل٫ْ  ل التي ْ ألام ٨ًؿب الظي ألاب مً الُٟل ٚحرة ٞخىمٓ ،(ؤم-َٟل-ؤب) مً مخ٩
ّ
مِش

ُ
ٕٓ ؤ٫ْ  لّ ج  مٓي

٢ٓذ هٟـ في ْ ؤباٍ ٨ًٍغ الُٟل ًجٗل مما خب، دبّ ال ًُ ّ
ّ
شحر الٛحرة َظٍ ْ ظظاب، ْ ٢ٓي  أله

ُ
ْاهّ ج ّٓٞ ٖض  ًخل٣ى ؤن مً ْز

ْاها سهُّ، ْ مىّ ًيخ٣م ؤن ْ ألاب َٝغ مً م٣ابال ٖض ًٍٓ ْ ألاب م٘ بالخماهي الُٟل ُٞيخهي ًُ  حؿلُم بلى ًغمي عمؼي  وؿ٤ بخ٩
ٓن  م َٓ ْ الاظخماُٖت الٗال٢اث في ؤؾاسخي ٢اه اط جدٍغ ًٍٓ ٦ظا ْ اإلاداعم، ْػ . مخحن ؤٖلى ؤها ج٩

ٗخبر ٫ٓ  ،(métaphore) اؾخٗاعة مجغص ألاب ٌُ ٖٓا لِـ ألاب: "(Lacan) ل٩ان ٣ً ٫ٓ  هي التي ْ اؾخٗاعة، ألاب خ٣ُ٣ُا، مٓي  ًإحي مضل

٫ٓ  م٩ان ٫ٓ  ٞاألب آزغ، مضل ٫ٓ  بضًل مضل ٓن  َىا ْ. آزغ إلاضل  ٣ٖضة في جضزلّ زال٫ مً لؤلب ألاؾاسخي ْاليكاٍ الضاٞ٘ ٩ً
ٍْب غ ؤن ٖلُّ ُٞجب.  "ألا ٨ّؿِ  بُٗضا بّ الازخالء بّ، الٗىاًت ْ بُٟلّ اَخمامّ زال٫ مً( َٟل-ؤم) الئللخدامُت الشىاثُت الٗال٢ت ًُ

ٕٓ َْٗخبٍر ُّٞ الش٣ت الُٟل ًُٞ٘ مّٗ خمُمُت ٖال٢ت ببىاء ْ ألم، ًٖ ل ؤن ًجب ٦ما. للخٗل٤ ٦مٓي ِ
ّ
مش لى اإلاشا٫ ًُ  باليؿبت ألٖا

                                                           
1
 POUSSIN (G), 2004, La fonction parentale, 3è éd, Dunod, Paris, pp. 124-127. 

2
، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص 1، ط(ـ)  حجازم:ترمجة ،"معجم مصطلحات التحليل النفسي" ،1985، )ب.ج(َك بونتاليس  )ج(البالنش   

361. 
3
 DOR (J), 1998, "Le père et sa fonction en psychanalyse", Erès, Paris, p43. 
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٧ٓاجّ زال٫ مً البىّ ت ُْْْٟخّ ؾل ٓم التي الغمٍؼ ٤ ؤن ًجب ٦ما بها، ٣ً د٣ِّ ٓطط ًُ ٓن  ؤن ُٞيبػي. للخماهي الىم ُٟخّ ؤبا ٩ً  بْٓ
ت، ٓن  الغمٍؼ ٓبا ٩ُٞ ٢ٓذ هٟـ في ُمِابا ْ مدب ْصًب، ٣ٖضة في جضزلّ ؤظل مً ال ٓم بحن (Lacan) ل٩ان ٞغبِ ؤ  ٣ْٖضة ألاب مِٟ

ْصًب ٍض ؤٖما٫ ٖلى الاعج٩اػ زال٫ مً ْطل٪ ألا ٫ٓ  ،((Freud ْٞغ ٓظض ال: "٣ُٞ ْصًب مؿإلت ً  ٨ٖـ ٖلى ؤب؛ َىا٥ ٨ًً لم بطا ؤ
ْصًب، ًٖ الحضًض ُٟت بصزا٫ ًجب ألا ُٟخّ مى٣ُُت ال ٌٗجي الغمؼي  ألاب مً الحغمان ؤّن  ٦ما . "ؤؾاسخي بك٩ل ألاب ْْ  في ْْ

ْصًبُت، الجضلُت ؾحر ٓص ًغجبِ ال الظي ْ ألا ٓظ ٓا٢عي ُبٗضٍ في الح٣ُ٣ي ألاب ب ( instance paternelle) ألابٓي  الىٓام ؤّن  طل٪. ال
ْصًب ل٣ٗضة الالػم ٓن  ؤ ا ٩ً ا خهٍغ ّ بما عمٍؼ

ّ
. جضزالجّ زال٫ ْمً( métaphore) اؾخٗاعة ؤه

: ألاخضار حىىح و الاحخماُٖت الخيكئت

ٗض
ُ
ٍت ح ّٓ ْعة الجاهدت الِ ٓعٍت ؾحر ن  جُ ّٓ مِحُزَا زهاثو لِا الصخو، لخ٩

ُ
ا ًٖ ج ٍاث، مً ٚحَر ّٓ ٓلض ٞال الِ  ؤْ ظاهدا الصخو ً

ٓع  ْ ًىمٓ بل مجغما ْعة، ٤ْٞ ًخُ ٓع  بٟٗل ْ ًخل٣اَا التي الاظخماُٖت الخيكئت بٟٗل ًخإزغ ؾحر ِا التي الخماَُاث ن
ُ
. ٌؿخضِزل

ر ٗخبَي ٓح" ٌُ ٕٓ ألاخضار ظى ٓاهحن خ٤ في اإلاغا٤َ ًغج٨بها التي اإلاسالٟاث مجم  بّ ًخٗاعى الظي الهغإ ًٖ حّٗبر هي ْ اإلاجخم٘، ٢
  ."بلُّ ًيخمي الظي اإلاجخم٘ م٘ اإلاغا٤َ َظا

ٓم َظا ِْغ ٓح)اإلاِٟ ٧ٓاث بلى لئلقاعة ألامغ باصت في(ألاخضار ظى ٓن  الظًً اإلاِمكحن ألاخضار ؾل  زم الكٗبُت؛ الُب٣ت بلى ًيخم

ٓح ٖباعة جدذ ظمٗذ ٓإ مسخل٠ ظى ٧ٓاث ؤه ٓم الؿل  ٧الٗال٢اث) ألاخضار جالءم ال ؤّجها ٖلى الغاقضًً ٢بل مً ٖلحها اإلاد٩
٫ٓ  الجيؿُت،اؾخٗما٫ ٓالضًً ٖهُان ْاإلاسضعاث، ال٨د ٓن  ٌّٗغِٞا التي الجىذ خض بلى( الؿلُت ْ ال  بخض٤ُ٢ ؤلاظغامي ال٣اه

خُا٫) عا( ْالخدُُم ال٨ؿغ باؾخٗما٫ الؿغ٢ت الؿُاعاث، ؾغ٢ت الؿالح، باؾخٗما٫ الا٢خدام،الؿغ٢ت ال٣خل، ْ ٧ااٚل  مْغ
٧ٓاث ٖٓت بالؿل ٓن  الىٓام َٝغ مً اإلامى ٓم ًٖ الهاصعة ْال٣اه ٓاظض الؿُاعاث، ٦ؿُا٢ت) باألخضار زام مغؾ  الخماعاث، في الخ

٦ُٓت ايُغاباث ْ ٔ  زُحرة ؾل   (.ؤزغ

ّ" Lagache ال٢اف ٌٗخبر
ّ
ٓظض ؤه ٓح بلُّ، ًيخمي الظي ْالٓؾِ الٟغص بحن الٗال٢اث بيُت في ٢ُُٗت ً  هٟاًت ًٖ ٖباعة ٞالجى

الث ْاهُت للمُ ٓاظض التي الٗض ٓلت مً ابخضاء ٞغص ٧ل ٖىض ٖاصي بك٩ل جخ  الخٍٗغ٠، هٟـ 1969 ٖام Heuyer َاًغ جبّجى ْ ، "الُٟ
ٓح ؤّن  ٠ًًُُ ْ ي الجى

ّ
ُٛ ٌُ ٕٓ اث مجم ٓم بلى ٢ّؿمّ ٦ما مخٗضصة، ْ مسخلٟت جهٞغ ٧ٓي، جِٟمي، هٓامي، مِٟ  ماًى٦ـ ؤّن  ٚحر ؾل

Mailloux ْلىماي Lemay ٓح ؤّن  ٌٗخبرْن ال ٓاظض اليُغاب ؾُدُت جٓاَغة ل٨ً ْ طاجُت، ْاَغة الجى ًٍٓ في مخ  الصخهُت، ج٩
ٓظب   .ٖىّ ال٨ك٠ ًخ

ٓح ؤّن  ٖلى الاظخماُٖحن ْ الىٟؿاهُحن الباخشحن ًا٦ض ْعة في ؤؾاسخي لٟكل صلُل الجى ٓلّ ًجض ٞكل الاظخماُٖت، الخيكئت ؾحر  ؤن
ضخي؛ اظخماعي ؤْ ؤؾغي  ْؾِ في غَي ٓن  ما ٚالبا ِٞٓ مَي َت ؤْ ٞاؾضة اظخماُٖت لٗال٢اث هخاط ٩ً ّٓ ا اؾخُإ لٟاٖل، مك ٍَٓغ  م٘ جُ

                                                           
1
 Id, p42. 

2
 SILLAMY (N), 1983," Dictionnaire usuel de psychologie", Bordas, Paris, p 187. 

3
 LUTTE (G), 1988, "Libérer l’adolescence. Introduction à la psychologie des adolescents et des jeunes", Margada, 

Bruxelles,  p187. 
4
 LEBLANC (M), 1985, "La délinquance à l’adolescence",  In : SZABO (D) et LEBLANC (M) (sous la dir  de), La 

criminologie empirique au Québec[en ligne], Les Presses de l’Université de Montréal, Canada, 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/leblanc_marc/delinquance_a_adolescence/delinquance_a_adolescence.pdf  p14. 
5
 COSLIN (P. G), 1996, "Les adolescents devant les déviances", PUF, Paris, p61. 

6
 Id, p61 et LEBLANC (M), 1985, op.cit, p15. 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/leblanc_marc/delinquance_a_adolescence/delinquance_a_adolescence.pdf
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ٓلت ػمً في ْالضًّ ٓن  ْ Minuchin)) مىِكان ًٓضح اإلاغا٣َت،٦ما ختى ْ الُٟ  لٗاثلت ٖغى اإلاًُغب الُٟل" ؤّن  اليؿ٣ُ
 . "الٗغى ًسخٟي ٖاصًا ألاؾغة هٓام ؤنبذ ْبطا الُْٟٓت، مًُغبت

هّغِح ْ
ُ
ٓاظضة الجاهدت الحاالث ؤخض بظل٪ ج ٓع ) التربُت بٖاصة في اإلاخسهو اإلاغ٦ؼ في اإلاخ الًت صخٓ بداسخي( ط٧  بلٗباؽ ؾُضي ل
 ٨َظا،الجلض ؤنبدذ لظل٪ ب٨ثرة ٍْجلضوي ٦شحرا، ٖلُا ٌكّضص ْ ًًِٛ ؤبي ٧ان ٖاصًا، ؤوصخئ لم: "...ٖاصي ْؾِ في حٗل لم ؤّجها

ٓبحن لِؿا الدكضص ْ ْا ؤن آلاباء ٖلى ُٞجب مىاؾب، ٚحر ؤؾلٓب الدؿاَل ٦ثرة ختى ْ للتربُت، مىاؾبحن ؤؾل  ؤن ْ ٢لُال ٌكضص

ْا ْع ٓجهم ؤبىاءَم، ًدا ، الٟٗل ؤؾالُب ٌٗلم  الكضة باؾخسضام ألامغ ْ الدؿلِ ْلِـ.. طل٪ ججىب ْ بهظٍ، ابجي ٖلُ٪ ْالخهٝغ
". الجلض ْ

٠ًُ
ُ
ٔ  خالت ج ايت ًماعؽ ًضعؽ، ْؾُٗضة، َىِئت ؤؾغة في ْلض مً َىا٥ بُدىا، مكا٧ل صّمغججي: "ؤزغ  ٨َظا، ؤِٖل ْؤها... الٍغ

 مً ؤبي ٢ْذ، ٧ل في ْالهغار الهغار... ؤزتي جهغر ْ ؤمي، جهغر الهغار، ْ اإلاكا٧ل ْؾِ وكإث الهغار، ًملٍا بِذ في
ٔ  هي الهٛحرة ؤزتي ْ البِذ، في ًدهل ماطا ًضعي  ال لصخيء، مبالي ٚحر ظِخّ  مجي ْعي صْن  مً ؤًًا ٞإنغر... جهغر ْ جب٩ي ألازغ

ٓاء. ال٩ل لِؿ٨ذ اللحٓاث جل٪ في ٓمُت، مكا٧لِم ْ الضاثم نغازِم جدمل ؤؾخُُ٘ ال ْؤ٢ل٤، ؤ٢ل٤ ٦شحرا، ج٣ل٣جي بُدىا ؤظ  الُ
ا ؤنبدذ لظل٪ ". ٨َظا مىدٞغ

ٍٓت اإلاماعؾاث ُٞخُٗض  ت اإلامحزاث ؤَم الترب ٓح اعجباَا الحاػمت ألاؾٍغ  في Les Glueck)) ٢لُُا٥ .ؽ َْي . ا لِما جُغ١  ما َْٓ بالجى

الهُت ؤبداثهما غ ٦ما.ْالٗغيُت الُ ّهِ ٓالضًت اإلاغا٢بت ؤّن  ٖلى (Hirschi)اًغش ي ًُ ن  ال ِ
ّٓ ٓص التي للهلت ؤؾاسخي م٩  ألن الُٟل ج٣

ٓا ًهبذ ٓح، ًٖ ًمخى٘ ْبالخالي اإلاجخم٘ مً ًٖ عة ٖلى 1990 ٖام(  (Leober لُىباع ٢ضمّ الظي الخٓيُذ بلى باإلياٞت الجى  يْغ

ٓص ٓالضًت الؿلُت ْظ ٓع  ال ٓن  الخٔ للُٟل،٦ما ْالاظخماعي الصخصخي للخُ  لخيبااث جدالُلّ في آلازغ َٓ( Farrington) ٞغاه٣خ
ٓح ْع  بحن الغبِ في جلخ٣ي ألابدار ٧ل ؤّن  الجى ْلُاء، َٝغ مً الحغاؾت ْ ؤلاقغاٝ لى٣و ألاؾاسخي الض  في الاهخٓام ٖضم ألا

ٓة ؤْ الاهًباٍ . جُب٣ُّ في ال٣ؿ

 ٫ٓ ت ْظضث: "الحاالث ؤخض ج٣  مغاث مخإزغة، ؾاٖت في لُلت ٧ل ؤصزل ؤناخب، ْمً ؤطَب ؤًً ٖجي، ؤخض ٌؿإ٫ ال بُدىا، في الحٍغ
َٓمِا ٖجي، بالبدض جإمٍغ ْ ؤبي ْظّ في جهغر ٖلُا، ؤمي جخدحر ٓٞا ٖجي البدض بلى بالظَاب ؤبي ً  مً ُٞسغط نغازِا، ْمً مجها ز

ٓظّ ْ البِذ ذ اإلاسجض، هدٓ ًخ ٓص زم -بُٗض مً ؤعا٢بّ ؤها ْ  -الؼمً مً مضة َىا٥ ٌؿتًر ا ْ بلحها ٌٗ ّ ًسبَر
ّ
 ؤن ْ مىظ. ًجضوي لم ؤه

ذ  إلاا ْ ٖجي، للبدض لٓخضَا ؤمي جسغط مغاث ْ. بىا حهخم ال ْ ٖىا ٌؿإ٫ ال ؤزُإها بن ًًغبىا ال الحا٫، َظا ٖلى َٓ ْ ؤبي ٖٞغ
ا ْ ٖلحها ؤنّغر ججضوي ط بٗضم آمَغ ٔ  مغة ٖجي للبدض الخْغ ". البِذ في مجي ًساٝ ٞال٩ل... ؤصحابي م٘ ؾاَغ ألوي ؤزغ

ْ  ٫ٓ ٔ  خالت ج٣ ٓصاء بّجها لّ ٢لذ بطا مخٗهب، م٣ٗض، مدكضص، ظض ؤبي: "ؤزغ ٫ٓ  ؾ  بًُاء، بّجها خ٣ا لّ ٢لذ بطا ْ بًُاء، ؤّجها ٣ً

٫ٓ  ْ بالًض ٖلُا ٞحرص ٓصاء، ؤّجها ٣ً  ْ البِذ بلى ًغظٗجي ٧ي (ؤمّ) بجضحي اؾدىجضث البِذ مً َغصوي إلاا. ٨َظا م٣ٗض ٨َظا، َٓ ؾ
٢ٓذ طل٪ مً ْ ؤعظ٘، ًتر٦جي لم ْ لِا ٨ًترر لم ّ ا٢خىٗذ ْ ُّٞ، ؤملي ٣ٞضث ال

ّ
". ٢غاٍع في ًغظ٘ لً ؤه

ْلذ ألاؾاؽ َظا ٖلى ْ ٍٓت اإلاماعؾاث جإزحر ٦ُُٟت ِٞم ؤلاظغام ٖلم في اإلاغاظ٘ ٖضًض خا ٓالضًت الترب ٓع  في ال  الجاهذ الؿل٥ٓ ِْ

ىاؾب ْالظي 1984 ٖام Pourtois)) بىعجىاؽ ًض ٖلى"Parenting" البراهخِىٜ مهُلح ِْغ ْٖلُّ اإلاغا٣َحن؛ ؤبىاءَم لضٔ ًُ 

                                                           
1
 BELLEMARE, (L)."L’approche systémique : une histoire de familles "[en ligne] : Revue Québécoise de 

psychologie. 2000. Vol. 21, n° 1, http://www.rqpsy.qc.ca/ARTICLE/V21/21_1_075.pdf, pp. 75-91. 

http://www.rqpsy.qc.ca/ARTICLE/V21/21_1_075.pdf
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ٍٓت اإلاماعؾاث" ت الترب ٍع اث٠ مماعؾت ِٞٓ الُٟل، لىمٓ الًْغ ٓظُت ْ اظخماُٖت-الىٟـ الْٓ ْاع ٧ل حكمل التي البُضاٚ  ألاص
ٍٓت ٓلُّ ٌؿخُُ٘ ال٣غابت، نلّ ججمّٗ ال ؤْ لضًّ لصخو الترب   ".الحُاة ؤزىاء ج

ـ ٞباليؿبت ألاؾغي، اليؿ٤ في م٩اها" Parenting" البراهخِىٜ َظا ًإزظ سل٤ (Gerris)لجَغ  التي ْ بُئخّ مً مخمحزة ظماٖت مً ًُ
م ِ

ّٖ ض
ُ
ًاثّ، اإلاخباص٫ الالتزام ج ٓاخض أٖل ًاء مكاع٦ت جترظم ْ آلازغ، ؤظل مً ال  شخيء ٧ل ؤْ ٖاَُٟت، اًجابُت، جباصالث في ألٖا

ْاهُت، بال٨ٗـ، اث مً ٢ٍغب ِٞٓ بالٗض ٓالضًً، بحن الخٟاٖالث ْ الٗال٢اث مً قب٨ت ق٩ل في ُِٞٓغ اليؿ٣ُت، الىٍٓغ  ْبحن ال

ٓالضًً ٓالضًً: ٖىانغ ؤعبٗت مً ًتر٦ب اإلاهٛغ اليؿ٤. ألابىاء ْ ال ٓالضًً ٦إشخام، ال  اإلاغا٤َ ؤْ الُٟل ٖال٢ت، في ٦كغ٧اء ال

ٓالضًً ٦صخو، ت، ممحزاث بّ، زانت شخهُت ؾماث لضًّ مجهم ْاخض ٧ل ؤن خُض. ٖال٢ت في ٦كغ٧اء ألابىاء ْ ال  ٨ٍٞغ
٧ٓاث ٓع  ؾل  . ْجُ

ّ
ٍٓت اإلاماعؾاث بِىما مباقغ ٚحر التربٓي  ألاؾلٓب في جإزحر اإلاهٛغ اليؿ٤ لِظا ؤّن  بال  ٖلى مباقغ جإزحر لضحها الترب

ٓع    .الُٟل جُ

ٓاظضة ٧اهذ التي الجاهدحن اإلاغا٣َحن ٖاثالث ؤخض وؿ٤ في ًِٓغ ما َٓ ْ ْاهُت، جِٓغ خُض اإلاغ٦ؼ، بىٟـ مخ  حؿلِ ْ جهلب ٖض
ٓا٫ في ألاب م الحالت ْ ألام ؤ٢ هت، ه٣و بلى باإلياٞت خضة، ٖلى مجها ٧ل ؤزظ ٚع  الٗاثلت ؤٞغاص بحن ْالُٗاء ألازظ الاهٟخاح، اإلاْغ

ٓاخضة، ٫ٓ  ال ْلذ ٦شحرا، مخٗهب ٢اسخي، الغؤي، مخهلب: "ألام ٞخ٣ ٌ ل٨ّىّ البِذ مً ابىّ َغص ؤمغ في مىا٢كخّ خا  ٞخذ ٞع

الصي لٟاثضة الُال١ ٖلى الهمذ ٞازترث بالُال١، ختى َّضصوي ْ معي، الى٣اف ٠ًُ ،"ؤ
َي
ٓحي خا٫ْ :"ج  ٞاهُل٤ بلُّ الخدضر بز

م ْ البِذ مً َغصَم ْ الهغار في هّ في الخضزل بٗضم ؤمَغ  ٖلحهً الخٗضي ْ يغبّ ابىّ باؾم ًى٤ُ مً ٧ل َّضص ْ... قْا
ٓن  ْ مىّ، ًساٝ ال٩ل ٞإنبذ ٓا ْلم ٖلُا ختى ًساٞ ٕٓ ًٟخد ٌ ،" ظضًض مً مّٗ اإلآي ٫ٓ  آلازغ عؤي ٞٞغ  آٞا١ ٞخذ بحن ًد

ْع  ْ الى٣اف   َٓ ما ْ الخدا
ّ
. ظاهذ مغا٤َ ٖىّ هخج مًُغب وؿ٤ بال

ْع  ًٖ 1968 ٖام Baumrind)) بىمغاهض ج٩لمذ عة ٖلى ؤّنغث ٦ما. الُٟل جغبُت في الؿلُت جإزظٍ الظي الض  الؿلُت حُٛحر يْغ
ٓالضًت ٓالضًً ُِٞمىت الؿً، م٘ جماقُا ال ٓن  ال ٓلت، في ٦بحرة ج٩ ا ًإزظ ل٨ً الُٟ  ألّن  اإلاغا٣َت، مً ابخضاء آزغ ق٩ل حٗبحَر

ال ْالضًّ مً ًدخاط اإلاغا٤َ ٕٓ في عؤًّ لؿمإ َْؿخٗضان مُٗىا قِئا لّ ل٣ُ ٓالضًت اإلاغا٢بت ؤّن  ٚحر ما، مٓي  ْ.ؤؾاؾُت جب٣ى ال
ٓعة الحاالث ؤخض بّ نّغخذ ما َٓ ْع  ْ ابىّ ٖلى ٢لُال ٌكّضص ؤن ألاب ٖلى ًجب ألابىاء جغبُت في... " ؾاب٣ا اإلاظ٧ ٫ٓ  مّٗ، ًخدا ٣ُٞ 

  ًغج٨ؼ ٞال ٨َظا، ْ الٟٗل، َظا اظخىاب ْ الىدٓ َظا ٖلى بالخهٝغ ابجي ًا ٖلُ٪ لّ
ّ
". الجلض ْ الكضة بال

مذ
َّ
ٓا٢ب التربٓي  لؤلؾلٓب بإن ؾل غ ٖ ِ

ّ
از

ُ
ٓع  ٖلى ج ُت الاظخماُٖت ال٣ضعاث جُ ٓالضًت ألاؾالُب ٞازخالٝ. للُٟل ْاإلاٗٞغ ئ ال ىّبِ

ًُ 
ٟا٫، في بازخالٝ ٔ  ٖلى ألَا ٧ٓاث ال٣ُم، مؿخٓ ٢ٓذ، م٘ ْ. ْاإلاٗاًحر الؿل  َظٍ ا٦دؿاب ْ الاظخماُٖت الخيكئت بخإزحر ْ ال

جُا الُٟل ًيخ٣ل اإلاخٛحرة ال٣ضعاث ن( (Steinberg ؾخاهبٙر صعاؾاث بلى باإلياٞت ،1991 ٖام ؤبغػث ْ. الاؾخ٣اللُت بلى جضٍع  ْآزْغ
٫ٓ  1994 ٖام ٓا٢ب خ ٍٓت ألاؾالُب جإزحر ٖ ٓع  ٖلى الترب ْا اإلاغا٤َ، جُ ٓظض  ألاؾلٓب ْ بٞاصة ألا٦ثر َٓ الضًم٣غاَي ألاؾلٓب ؤّن  ٞ

٧ٓاث ًيخج اإلالتزم ٚحر   .تهمِكا ؤ٦ثر ؾل

                                                           
1
 BORN (M), 2006, "Psychologie de la délinquance", 2è éd, De Boeck, Bruxelles.  p94. 

2
 BORN (M), 2006, op.cit, pp. 94-95. 

3
 BORN (M), 2006, op.cit, pp. 95-96. 
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ض
ّ
عة ْ ؤَمُت ٖلى ظِخّ، مً 1969 ٖام  (Hirschi)اًغش ي ؤ٦  للمداٞٓت طل٪ ْ( الضع٧ي مً الخٝٓ: مشل) الخاعظُت اإلاغا٢بت يْغ

ٓالضًً َٝغ مً اإلاضعبت الخاعظُت اإلاغا٢بت: اإلا٣ٗضة ٞغيِخّ بّ ظاءث ٦ما الاظخماعي، الامخشا٫ ٖلى ض ال ِ
ّ
ٓل

ُ
 ْ صازلُت مغا٢بت ج

ن  التي اإلاخٗا٢ضة باإلااؾؿاث حٗل٣ا ِ
ّٓ ٩

ُ
  .الاظخماعي الغابِ ج

ؿٗذ
ّ
ا ْ الاظخماُٖت بالخيكئت الباخشحن اَخماماث اح ًٍٓ ٖلى جإزحَر  بًِٗم عبِ ْ ْاإلاغا٤َ، الُٟل ٖىض الجاهدت الصخهُت ج٩

ٓح ٓن  ازترا١ ؤّن  بلى 1987 ٖام Cibbs)) ؾُبـ جّٓنل. ألازالقي بالجاهب الجى م بلى عاظ٘ ال٣اه ٫ٓ  اإلاخمغ٦ؼة ؤ٩ٞاَع  ْ الظاث خ

ن( Arbuthnot) أعبُثىىث جّٓنل ْ. البراٚماجُت ٫ٓ  للجاهدحن ؤّن  بلى 1987 ٖام ْآزْغ ٓع  مُ ٓاع في ألازالقي اإلاى٤ُ لِٓ  ،2 ْ 1 ألَا
ٓع  مُل الجاهدحن لٛحر ؤّن  ُٞما ٓاع في ألازالقي اإلاى٤ُ لِٓ ٓع  ؤّن  خُض ،4 ْ 3 ألَا ل 3 الُ ِ

ّ
مش  ألازال٢ُت البيُاث اؾخضزا٫ ًُ

ٓع  ْ لؤلؾغة، ل 4 الُ ِ
ّ
مش  . للمجخم٘ ألازال٢ُت البيُاث اؾخضزا٫ ًُ

ّ
ٓح ؤّن  ٞاٖخبر ،1989 ٖام Dignette)) لضًيُاث باليؿبت ؤما  الجى

ابِ لُٛاب َظا ْ الاظخماُٖت الخيكئت في نضٕ ًٖ هاجج ٓن  الظًً آلازٍغً ْ الٟغص بحن الْغ ل ِ
ّ
مش  ٦ىلبٙر ْاؾخيخج. اإلاجخم٘ ٢ُم ًُ

(Kohlberg) ًم الجاهدحن بحن اإلا٣اعهت صعاؾخّ زال٫ م  م٣اعهت مخضوي ؤزالقي بد٨م ًخمحزْن الجاهدحن ؤّن  الجاهدحن ٚحر مً ْٚحَر
ٓع  في للخإزغ عاظ٘ َظا ْ الجاهدحن ٚحر م٘ ُت البيُاث جُ   .اإلاٗٞغ

ًٍٓ م٘ مباقغة ٖال٢ت اإلاٗاًحر الخترام ؤّن  ُٞٗخبرْن الخدلُلُحن ًٖ ؤّما لى، ألاها ج٩ ل مً ألازحر َظا ًدك٩ل بط ألٖا
ُّ
 ْ اإلاخُلباث جمش

ٓاهي ٓالضًت الى ًٍٓ. ال لى ألاها ٞخ٩ ٓم( Freud) لٟغوٍض باليؿبت  ألٖا باث بقبإ ًٖ الخسلي ٖلى ٣ً ْصًبُت الٚغ ُالبها التي ألا ًُ 
م، ٫  ْ الخدٍغ ِ

ّٓ د م ُمؿخضزال مِٗم، جماٍ بلى ألاَل، ٖلى جُّْٟٓ الُٟل ًُ  الش٣اٞت ْ اإلاجخم٘ مً زم طل٪، زال٫ مً الخدٍغ
ىّ ما زال٫ مً َظا ْ ؛(ْألازال١ الضًً التربُت،) ِّ ؽ" ٦خاباجّ في ب  ٖام" الىٟسخي للخدلُل الخمُِضًت اإلادايغاث في بياُٞت صْع

لى ألاها بعؾاء بن: "1932 ٓالضًت بالؿلُت الخماهي مً هاجحت ٦دالت اٖخباٍع ًم٨ً ألٖا   ".ال

 
ّ
ا مجهم البٌٗ ؤّن  بال ْؼ

ّ
ًٍٓ في  (l’identification)الخماهي ؤَمُت ٖلى ع٦ ل التي الىٟؿُت الٗملُت ألّجها الصخهُت، ج٩

َّ
 الصخو ًخمش

ٓاؾُتها ٫  ْ آزغ، شخو نٟاث ؤْ زهاثو ؤْ مٓاَغ، ؤخض ب َّٓ ٓطظّ جبٗا ظؼثُا، ؤْ ٧لُا ًخد ٓن  خُض. لىم  الصخهُت جخ٩

  الخماَُاث، مً ؾلؿلت زال٫ مً ْجخماًؼ

ن  ما بطا ؾلبُا، ًهبذ ؤن الخماهي ٌؿخُُ٘ ّٓ ٓعة اإلاغا٤َ ٧ ٓعة جد٤ُ٣ في ألاؾغة ٞكل ٖىض لظاجّ، ؾلبُت ن  في للُٟل اًجابُت ن

ٓاع ْلى ألَا ٓعة مً ٦بحرا ظؼءا ألّن  الٗمغ، مً ألا ٓعة زال٫ مً جبجى الظاث ن ُجها التي اله ِ
ّٓ ٩ ٓالضًً ًُ ٓعة ؤّن  ٦ما. للُٟل ال  ن

ُٟت هي الظاث ٓلت الظاث ٢ُمت جغجٟ٘ صافئ، ألاؾغي  الٓؾِ ٧ان بطا خُض اإلاغا٢بت، ْ الخٗل٤ لخجاعب ْْ ٔ  ْ. بؿِ ر
ْ
ث
ُ
ٓعة َظٍ ج  اله

مِا التي ألاخ٩ام زال٫ مً ٣ّضِ ٓن  الؿلبي الخماهي ًٖ ؤّما. ْؤٞٗالّ ل٣ُمّ الٟغص ًُ  َظٍ ؤّن  خُض الٟكل، جغا٦ماث مً ُٞخ٩

ي الترا٦ماث ىّمِ
ُ
. 1980 ٖام Selosse)) ؾُلىؽ ٢ّضمّ الظي الٓن٠ خؿب َظا ْ لظاجّ، مخضهُحن ْ مىسًٟحن ْبصعا٧ا بخؿاؾا ج

ْاهُت مٗاعيت، ظاهدت، ؤٞٗا٫ ق٩ل في الاظخماعي الاهضماط في ؤلاٞالؽ ُِٞٓغ  الخماهي َظا ًخٛظٔ. خا٢ضة اخخجاظاث ْ ٖض

ٓن  آزٍغً قباب م٣ابلت زال٫ مً الؿلبي ٕٓ الؿلبي ٞالخماهي الاظخماعي، الُإؽ هٟـ ْ الاظخماعي الٓي٘ هٟـ ٌٗاه  اإلاىث" مً ه

. الجىذ ٧ل ٍَغ٤ ًٟخذ الظي ْ"الاحخماعي

                                                           
1
 BORN (M), 2006, op.cit, p 101. 

2
 Id. p 169. 

3
 .113 -111ص  مرجع سبق ذكره، ،1985، )ب.ج(َك بونتاليس  )ج(البالنش    

 
4
 .198 صنفسو، 
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ٓع  في الؿلبي الخماهي َظا ًِٓغ ض ٧اهذ التي الجاهدت الحاالث بخضٔ جُ ِ
ّ
٣ل

ُ
٧ٓاث ج ٫ٓ  ألاب، م٘ اإلاٗاهاة هٟـ ٖاوى الظي ألار ؾل ٣ً :

ٟىا، ٧ل مىّ ًساٝ ال٨بحر ؤدي" ّ ألامً لضٔ مسجل مغاث، ٖضة السجً صزل ؤخض، ًىا٢كّ ؤن ٌؿخُُ٘ ال ٍع
ّ
 اإلاغة في مجغم، ؤه

 ال٩ل ٧ان باؾمّ، ؤه٤ُ ٦ىذ إلاا... ؤًًا ال٠ُ٨ في ًخاظغ ٧ان اؾباهُا، بلى ٢اعب في بمالِا َغب ْ باِٖا ؾُاعة ؾغ١  ألازحرة
ٓاث 10 ؤبلٜ ٦ىذ.حهابجي ٓع، مً ٦شحر في ؤ٢لضٍ ٦ىذ اؾباهُا، بلى ًظَب ؤن ٢بل ؾى ّ ألام

ّ
ٓظنهي ٧ان ،"عظال" ٧ان أله  مً ٦شحر في ً

ٓع، ، ْ الٟٗل َغاث٤ بلى ًغقضوي ٧ان ألام  بّ، ؤؾدىجض طل٪ مً ؤجم٨ً لم بطا ْ خ٣ي الؾترظإ باإلا٣اجلت ًىصحجي ٧ان الخهٝغ

ٔ  ٩ٞان ،..."صاثما خ٣ي لي ٌؿترظ٘ ٩ٞان . ؤباٍ ٧ان ما ٨ٖـ ًدمُّ ْ ًدبّ مشالُا، ؤزاٍ ؤّن  ًغ

ن ْ Reckless)) لـ باليؿبت ْ ٓعة جهُدب ،1956 ٖام آزْغ ضة اله ُّ ٍت للظاث الج ّٓ ْعا جلٗب ؤن حؿخُُ٘ ْ اًجابُت َ  ًٖ ٦ٗاػ٫  ص

ٓح ٓعة ْ الجى ٍٓت مغجبُت الؿِئت الظاث ن ٓح ٣٦ُاصة حٗمل ؤن حؿخُُ٘ ؾلبُت به  ؤّن  اٖخبر ،1988 ٖام (Tap) جاب ًٖ ؤّما. للجى
ٍت ّٓ ٕ، الخماهي بالخهٓم ْ الاظخماُٖت الخيكئت هخاط الِ هبذ اإلاؿخ٣بل في الكاب ٣ًظٝ ؤن ٞمجغص للمكْغ ٍٓا، عاقضا ًُ  َا٢

ْاع جبجي ٖلى ٢اصعا هبذ الٟٗل بهظا ْ. الغاقضًً ؤص ٓا الكاب ًُ ٓعة ًٖ  ٞحرجذي اإلا٩ٗٓؾت، الحالت في ؤّما اإلاجخم٘؛ في ٧لُت به
ٓح ْ الاظخماعي الغابِ هبذ الجى   .مدخمال ٍُْ

ٍٓت بالخماهي، الباخشحن ٞاَخمام ٓعة ْ الِ ْلي بالخٟاٖل اَخماماث ؾب٣تهم الظاث ن  ٖال٢تهم ْ الخٗل٤ ْالضًّ، م٘ للُٟل ألا

خّ Winnicott)) ُٞي٨ُىث جإؾِـ زال٫ مً. الجاهذ بالؿل٥ٓ ٓح ،1967 ٖام" اإلاجخم٘ مٗاصًت بلى اإلاُل" لىٍٓغ  مغجبِ ٞالجى
اًاث الكغؽ للًُإ هٓغا ُّٞ، ٌِٗل الظي اإلادُِ لّ ًجلبها التي الّغٖاًاث مً بالحغمان  مىّ ُسحبذ التي ْ اؾخلمِا التي للٖغ

ٓح َظا ، اإلاجخم٘ مٗاصًت بلى اإلاُل ِٞظا. خاال   َٓ ما الجى
ّ
ّٓظّ َلب ًٖ ٖباعة ِٞٓ ،"لؤلمل عمؼ" بال  ٖاظؼا ٧ان الظي للمدُِ م

ٓاظبّ ال٣ُام ًٖ   .ب

ّٓظِا اَخمامّ ٩ٞان Bowlby)) بىولبي ًٖ ؤّما ْلُت الٗال٢ت هدٓ م ت ٞإؾـ ْؤمّ، للغيُ٘ ألا عة ٞحها ًبرػ التي ْ الخٗل٤، هٍٓغ  يْغ

ْلُت الٗال٢ت ٓع  التي ألا اًت ألاؾاسخي ْاإلاُٗي الغيُ٘ بحن جخُ ل َٓ ْ الخٗل٤، ٌؿمى الٗاَٟي الغابِ َظا. للٖغ ِ
ّ
مش ٓع  ٢اٖضة ًُ  الخُ

 ْ اإلا٣انض ألاخاؾِـ، ألا٩ٞاع، ٖلى الخإزحر في حؿخمغ الخٗل٤ ٖال٢اث ؤّن  بلى بياٞت. الالخ٤ اإلاٗغفي ختى ْ الٗاَٟي الاظخماعي،

ٓا٫ الحمُمُت الٗال٢اث ٔ  ؤبدار ؤبغػث ْ. الحُاة َ ٓعٍت هخاثج ٖىّ ًجغ خماًت ٖامل آلامً الخٗل٤ ؤّن  ؤزغ  ُٞما جٟائلُت، ؤ٦ثر جُ

ٟا٫ ؤّن  ٓن  الظًً ألَا   . مغيُت ختى ْ ج٨ُُٟت، اظخماُٖت، مكا٧ل لخل٣ي ٖغيت ؤ٦ثر َم آمً ٚحر حٗل٣ا ٌِٗك

خّ زال٫ مً 1963 ٖام Spitz)) ؾبُتز ؤبغػ  ٓع  في هٍٓغ ٖٓاجُت للٗال٢ت الخُ  الٗالم مً ألام جىبش٤ ٠ُ٦( relation objectale) اإلآي

ٓص( indifférencié) الالمباالحي ٓل هِبذ ؤن ألازحر في ٌؿخُُ٘ ْ للمبالي الجضًض، للم ًُ ٕٓ  بلى الخٓنل للغيُ٘ ٌؿمذ ْ الحب، مٓي
ٕٓ الٗال٢ت ٓاع ٖضة بحن مّحز خُض. باإلآي ٖٓاجُت: ؤَ ٖٓاجُت ٢بل ؤقِغ، 3-2 بلى 0 مً الالمٓي  ؤقِغ، 8-7 بلى 3 مً مٓي

ٖٓاجُت ٓع  ْ ؤقِغ، 8 هدٓ اإلآي ٓاث 3-2 هدٓ الاجها٫ َ ض ْ. ؾى
ّ
ّ ؤ٦

ّ
ٓبت خضزذ بطا ؤه ٓع  في ٦بحرة نٗ ٓاع مً َ  حكٓف ٞةجّها ألَا

ٓع    .اإلاغاث مً ٦شحر في زُحر بك٩ل ختى ْ آلازغ، م٘ ٖال٢اث ب٢امت في ٢ضعجّ ْ للُٟل اإلاؿخ٣بلي الخُ

                                                           
1
 BORN (M), 2006,  op.cit.  pp. 174-176.  

2
 WINNICOTT (D. W), 2006, Conversation ordinaries, Trad. fr. BOST (B), Gallimard, France,pp. 130-144.  

3
 GROSSMANN, (K). et GROSSMANN, (K. E). L’impact de l’attachement du jeune enfant à la mère et du père sur le 

développement psychosocial des enfants jusqu’au début de l’âge adulte. In : Encyclopédie sur le développement des 

jeunes d’enfants [en ligne]. Allemane : centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants, 2009. 
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ْع  ًبرػ ألابدار َظٍ زال٫ مً ْ ألازحر، في ٓظُّ في الاظخماُٖت الخيكئت ص ٓح، هدٓ الٟغص ؾل٥ٓ ج  الصخهُت ُٞخٗخبر الجى
ٓلض ٞال مُُٗت، لِـ ْ هدُجت الجاهدت ع  ًىمٓ بل مجغما الصخو ً ّٓ ْعة ٤ٞ ْ ٍْخُ ْلى مغاخلّ مىظ ؾحر ضعى الٗمغ مً ألا

ُ
 ج

ّٗبر بالصخهىت،
ُ
ْعة َظٍ ح ن، ٞغص ٧ل ًٖ الؿحر ّٓ ٢ٓذ هٟـ في ًخد٤٣ ْ ًىمٓ ٨ًبر، ًخ٩ . ًمخشل ْ اظخماُٖا ُّٞ ًيصخئ الظي ال

ت التربُت لُت ألاؾٍغ ٓظب مؿْا ْاع ج٣اؾم ٞحها ًخ ُٟت ْالض ٧ل ٖلى جترجب. الٗملُت بهظٍ اإلا٩ل٠ البضًل ؤْ ألام ْ ألاب بحن ألاص ْْ 

ٓم التي َظٍ الُْٟٓت ؤّن  ٦ما. الاظخماُٖت ْم٩اهخّ بجيؿّ جغجبِ مُٗىت ّٗغِّٞ بها ٣ً
ُ
ٓالض ٌؿخُُ٘ ٞال الُٟل، ٖىض ح ٓن  ؤن ال  ؤبا ٩ً

 
ّ
ُٟخّ ؤ٦مل بطا بال ت، ْْ ْصًب، ٣ٖضة في جّضزلّ زال٫ مً الغمٍؼ ّٓظب. الىٟسخي الخدلُل مضعؾت بلى وؿبت ؤ  ابىّ جغ٥ ٖلُّ ُٞخ

دّبّ ٢ٓذ، هٟـ في ٍْساّٞ ًُ ٓن  ال -ؤم) الشىاثُت الٗال٢ت في جّضزلّ مب٨غة، ؾً في مّٗ بًجابُت ٖال٢اث بىاء زال٫ مً طل٪ ٩ً
ْلت ْ( َٟل ا مدا ْلت زال٫ مً ،(َٟل-ؤم-ؤب) زالزُت ٖال٢ت بىاء ْ ٦ؿَغ  مّٗ، حٗل٤ ٖال٢ت بىاء ْ الُٟل، خب ٦ؿب مدا

٢ٓذ، مً بًٗا ألام ؤهٓاع ًٖ بُٗضا ًجٗلّ ْ خًىّ، في ألاب ُٞإزظٍ ضاٖبّ، ال المؿّ، ًُ  ًيسخى ؤن صْن  ل٨ً. بّ َْٗخجي حهخم ًُ

لُخّ ّ بالبِذ، الؿلُت جمشُل في مؿْا ّىِ
ٓاهحن بؿَي  ٍْساٝ ًدبّ الُٟل ًتر٥ ما َظا ْ. ٖلحها اإلاداٞٓت ٖلى ْال٣ُام اإلاٗاًحر، ْ لل٣

ىّ ما َظا ْ هٟـ في مىّ
ّ
م٨ ٓن  ؤن مً ًُ ٓطظا ٩ً ل هٟؿُت ٖملُت الخماهي ألّن  لُٟلّ باليؿبت للخماهي هم

ّ
ٓاؾُتها الصخو ًخمش  ب

٫، ْ.آزغ شخو نٟاث ؤْ زهاثو ؤْ مٓاَغ، ؤخض ّٓ ٓطظّ، جبٗا ظؼثُا، ؤْ ٧لُا ًخد ٍ زالزت جد٨مِا لىم : قْغ

ٓص الضٝء، بمكاٖغ ؤخـ ْ الُٟل ؤصع٥ بطا بال الخماهي ًخد٤٣ ال: ٖاَٟي قٍغ ٓطط اهجظابا ْ ؤلٟت ْ ال  .لىم

ٓظض ؤهّ الُٟل ؤصع٥ بطا بال الخماهي ًدضر ال: الدكابه قٍغ ٓطظّ م٘ مكتر٦ت ٖىانغ ً  ًِٓغ الىٟسخي للخدلُل باليؿبت. هم

ٓم م٘ الكٍغ َظا  (.الشالض الصخو) للشلض جماهي مِٟ

ٓطظّ الُٟل بصعا٥ م٘ نلت للخماهي: ال٣ىة قٍغ  .مغم١ٓ  ؤْ ٢اصع ٣٦ٓي، لىم

ن  ْ ؤبُّ م٘ ًخماهى الُٟل ًجٗل ما َظا ْ ّٓ ٩ لى ؤهاٍ ًُ ُٟخحن للخماهي ألّن  بالخالي، ألٖا ًٍٓ في مخىا٢ًخحن ْْ ٍت ج٩ ّٓ : الِ

ُٟت - ْػ  للٟاٖل حؿمذ: صٞاُٖت ْو بت بحن الهغاٖاث مً الىاجج ال٣ل٤ بخجا  بحن بّ، اإلادُِ الٗالم مخُلباث ْ الصخو ٚع
بت بحن الُا٢اث، ج٠ُُ٨ بلى الحاظت ْ بالعجؼ ؤلاخؿاؽ ٍت ٖلى اإلاداٞٓت ٚع ّٓ  .الخٛحراث بظغاء ْ الِ

ٓن  ٓن  الخماهي َبُٗت ْ ال٣ل٤ مًم ٓاع ًدبٗ هُت ألَا ُٓ َي
٩ ٓع  ٧ل م٘ ًترا٤ٞ. الخَي ٓعي َ . زانت جماَُت ٦ُُٟاث ْ نغاٖاث جُ

ْػ  الحب، ٣ٞض ججىب ٖلى ؤًًا الُٟل ًبدض آلازغ، م٘ بالخماهي ْان، ٢ل٤ ججا  ججاٍ ْ طاجّ ججاٍ بالعجؼ ؤلاخؿاؽ بػاخت الٗض

. آلازغ

ُٟت -  .ألاها ْخضة ْ آلازغ ممحزاث بامخال٥ باإلاغة حؿمذ ؤّجها بم٣ضاع: بىاءة ْو

ْع  بلٗبّ ألاب م٘ الخماهي ًخد٤٣ّ ْع  بلى باإلياٞت ألام، م٘ الحب ٖال٢ت ٦ؿب في ظِت مً اإلاىاٞـ ص  اإلاغخلت في ال٣معي ألاب ص

ْصًبُت ّٗض  التي اإلاغخلت َظٍ. ألا
ُ
ٓة ح ٔ  ٖلى مِمت زُ ز خُض الجزْي، اإلاؿخٓ مّحِ

ٓع  َظا ًُ  مً ْ الظاجُت الٛلمت مً الاهخ٣ا٫ الُ

ٖٓاجُت بالٗال٢اث الجرظؿُت ِٖٓم في ل٨ً ْ بقباِٖم ؤهماٍ في ٣ِٞ لِـ اظخماُٖا الجزْاث جخيصخئ: اإلآي ل ال الظي مٓي دمَي ًُ 

ٓالضًً ٖلى ْ ألاشخام، ٖلى ل٨ً بالُٟل الخانت الجؿم ؤظؼاء مسخل٠ ٖلى محز التي ٞهي. بالخهٓم ال
ُ
 الجيؿُت ٢مت ج

ٓع  َظا في الُٟل ًإزظ. الُٟلُت ٓعي الُ ّ ٖلى بالظاث ال
ّ
 في ل٨ً ْ( َٟل-ؤم) زىاثُت ٖال٢ت في ٣ً٘ ال الحضر بهظا ْ ظيسخي ٧اثً ؤه

٠٢ٓ. زالزُت ٖال٢ت ؼ ٖلى خلِا ًخ ٓايُ٘ حٍٗؼ ؼ زال٫ مً َظٍ الحب إلا الث حٍٗؼ  الخسلو ًخم ْ اؾخضزالِا، في ْ اللُبُضًت اإلاُ
ْصًب مً ع زال٫ مً ألا دغَي٥ خُض. لؤلب بالخماهي اإلاْغ  :مخىا٢ًحن بخؿاؾحن َٝغ مً الخماهي َظا ًُ
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ٓلض ًخمجى خُض اإلاىاٞؿت، َاب٘ ًإزظ ألاو٫  ٕٓ ؤمام مدلّ ًدل ؤن ؤظل مً ٦مىاٞـ ًغاٍ الظي ؤباٍ ٣ًٟض ؤن ال  .ألام الحب، مٓي
ٓن  بت للمىاٞـ جماهي َىا ٩ً ٕٓ ٖلى بالخىاٞـ الخماهي َظا ٌؿمذ. اإلادغمت الحب ٖال٢ت ٌٗغ٢ل الظي مٓث في بالٚغ  ْ الحب مٓي

ٓن  الظي ٓع  الخهم ُّٞ ٩ً . ألاب خً

سصخي، ْ ال٣معي ألاب مً الخٝٓ يض صٞاُٖا َابٗا ًإزظ الثاوي
ُ
ل الظي ْ اإلا ِ

ّ
مش دغى الخهاء ٢ل٤ ًُ

ُ
 ال٣معي ألاب َٝغ مً اإلا

ٓن  الظي ْػ  هدُجخّ ٩ً ْصًب ٣ٖضة ججا ٕٓ ألام ًٖ الخسلي ٍَغ٤ ًٖ ؤ . لؤلب بالخماهي ْ خب ٦مٓي

ُٟخّ ألاب جإصًت زال٫ مً ُٟت جِٓغ البىاءة، لْٓ ُٟت ًٖ َبُٗتها في مسخلٟت ل٨ّجها ؤًًا، ٦إؾاؾُت ألام ْْ ٓجها ألاب، ْْ ّٗض  ٧
ُ
 ح

ال ٦خجغبت ٓم التي الٓي٘ ْ الحمل ٖملُت زال٫ مً ؤ ُُّٗ ٞهي بها، ج٣
ُ
ٓاظض الحُاة خ٤ ح كب٘ ٦ما. الٗالم َظا في ْالخ

ُ
 خاظخّ ح

ٓلٓظُت، ٓم التي الغياٖت ٖملُت زال٫ مً الٟؿُ ؿاٖضٍ ؤّجها ٦ما. بها ج٣
ُ
ًٍٓ ٖلى ح  ٖلى مؿاٖضجّ زال٫ مً مب٨غا شخهِخّ ج٩

ٓن . ؤهاَا ًٖ ؤهاٍ جماًؼ الصة، ؤمّ ًٖ الغيُ٘ ًىٟهل زم ؤمّ، بًُ في هٟسخي ْ ظؿمي الخدام في الجىحن ٩ُٞ  ٌؿخمغ ل٨ً بال

ال الىٟسخي الالخدام ّٓ ٓاؾُت ْ. ؤمّ بإها مضمج ؤهاٍ ؤّن  الُٟل ًًٓ ْ مُ ٓم التي الغياٖت ٖملُت ًٖ جىجغ التي ؤلاخباَاث ب  بها ج٣
لبي ال ٖىضما ألام

ُ
ضِع٥ بالحا٫، الخٛظًت في خاظخّ ج ًُ ّ

ّ
ّ ٦ما ؤمّ، ًٖ مسخل٠ ؤه

ّ
 الشامً بالكِغ الاهٟها٫ ٢ل٤ ًخمال٨ّ لِا، جاب٘ ؤه

ٕٓ ٣ٞضاهّ مً ًساٝ ْ دا٫ْ  بل الحا٫ طل٪ ٖلى ٦شحرا ًب٣ى ال ل٨ً ْ. ألام هي ْ خبّ إلآي  َظٍ جدب٘ ْ الاؾخ٣اللُت، ًٖ البدض ًُ

ٓم التي الُٟام ٖملُت الحالت ّٗض  التي ْ ألام بها ج٣
ُ
ت ح ٓظب. لّ باليؿبت مهحًر ٓم ؤن ألام ٖلى ُٞخ ٓن  بدغم، بها ج٣  ْ مخضعظت ٞخ٩

٧ٓاث مؿدبٗضة ٞجاثُت، ٚحر ٨ّؿغ التي الٗىُٟت الؿل
ُ
. الحب ٖال٢ت ج

ّٓظب ٓن  ؤن ألام ٖلى ُٞخ ٕٓ ج٩ ٢ٓذ هٟـ في ْ حٗل٤ ْ خب مٓي ؿاٖضٍ ْ ألاب هدٓ الُٟل جضٞ٘ ال
ُ
 ٧ي ٖجها، الاهٟها٫ ٖلى ح

ٍخّ ٌؿخ٣ل ؤن ْ الخاّنت، بمباصعاجّ مدُُّ م٘ بًجابُت ٖال٢اث ًبجي ؤن ٌؿخُُ٘ ّٓ . الصخهُت به

اث٠ جخٛحر ٓالضًت الْٓ ٕٓ ْ ال ٓالضي الحب ًب٣ى. الٗمغ في الُٟل بخ٣ضم جدى ّ ؤؾاؾُا ال
ّ
ل أله ٨ّمِ  الحاظت جدخل ْ. هٟؿُت خاظت ًُ

ط ٦ظل٪ مِمت م٩اهت الاظخماُٖت ًٍٓ ْ بلُّ، ًيخمي الظي اإلاجخم٘ بلى الُٟل بسْغ  ألّن . ؤًٖاءٍ مسخل٠ م٘ اظخماُٖت ٖال٢اث ج٩
ل الظي ْ مٗحن مجخم٘ بلى الاهخماء الٟغص ٖلى جٟغى الاظخماُٖت الحُاة ِ

ّ
مش ٓاظباث مً وؿ٣ا ًُ خىام ٌؿخُُ٘ التي الجماُٖت ال  الٚا

ٓظب ل٨ً ْ مجها، حها ؤًًا ٖلُّ ًخ
ّ
ٓل ْاع، ج٣اؾم ٞاإلاجخم٘. ج ْع  َظا ْ لؤلص ل للجماٖت الش٣اُٞت الٗاصاث ْ الاظخماعي الض ِ

ّ
مش

ُ
ٓلبت ج ٢ 

. للصخهُت ؤؾاؾُت

ّٓٚ ًيبػي ْاخض َضٝ جشبُذ ٦ظا ْ التربٓي، ألاؾلٓب هٟـ ٖلى الاجٟا١ ٦ظل٪ ٓٞحر بلى باإلياٞت الجهاًت، في بل  همٓ ًالءم ظٓ ج

ٓع  ٓالضًً ٞاعج٩اب. الُٟل ْجُ ْعة، َظٍ بَاع في ألازُاء مً ؾلؿلت ؤْ لخُإ ال ٍٓت، للمِمت لجِلِم بّما الؿحر  ؤْ بَما٫ الترب
ِم، مً بٞغاٍ ٗغ٢ِل َٞغ ٓع  ْ الىمٓ ٌُ ًٍٓ م٘ اإلاغا٣َت مغخلت في قضجّ جؼصاص. للُٟل الؿلُم الخُ ٍت ج٩ ّٓ  ُِٞٓغ الصخهُت، الِ

ٓبت ْ الاعتهان التهمِل، في طل٪  .بلُّ ًيخمي الظي اإلاجخم٘ في الاهضماط نٗ

 

 

  



 
 
 

 

 

    2015 –  ٞبراًغ    : 05الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  
 

18 

 

:  اإلاغاح٘ ٢اةمت

ٓهخالِـ َْي  )ط( البالول .1 ٓان ،1ٍ ،(م)   جاػي :جغظمت الىٟسخي، الخدلُل مهُلحاث معجم ،1985 ،)ب.ط( ب ٖٓاث صً  اإلاُب

 .م638 الجؼاثغ،  الجامُٗت،

2. BELLEMARE, (L). L’approche systémique : une histoire de familles [en ligne] : Revue Québécoise de psychologie. 2000. 
Vol. 21, n° 1, p75-91. http://www.rqpsy.qc.ca/ARTICLE/V21/21_1_075.pdf (Consulté le 04/10/2010 à 17.24). 

3. BORN (M), 2006, Psychologie de la délinquance, 2è éd, De Boeck, Bruxelles, ISBN : 2-8041-5024-0, 294p. 

4. COSLIN (P. G), 1996, Les adolescents devant les déviances, PUF, Paris, ISBN : 2-13-047464-0, 266p. 

5. DOR (J), 1998, Le père et sa fonction en psychanalyse, Erès, Paris, ISBN : 2-686586-525-8, 113p. 

6. GROSSMANN, (K). et GROSSMANN, (K. E). 2009, L’impact de l’attachement du jeune enfant à la mère et du père sur le 
développement psychosocial des enfants jusqu’au début de l’âge adulte. In : Encyclopédie sur le développement des jeunes 
d’enfants [en ligne]. Allemane : centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants. http://www.child-
encyclopedia.com/pages/PDF/attachement.pdf  (Consulté le 25/05/2011 à 14.02). 

7. LEBLANC (M), 1985, La délinquance à l’adolescence, In : SZABO (D) et LEBLANC (M) (sous la dir  de), La criminologie  
empirique  au Québec [en ligne], Les Presses de l’Université de Montréal, Canada.70p. 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/leblanc_marc/delinquance_a_adolescence/delinquance_a_adolescence.pdf  (Consulté le 
01/12/2010 à 16.04). 

8. LUTTE (G), 1988, Libérer l’adolescence. Introduction à la psychologie des adolescents et des jeunes, Margada, Bruxelles,  2-
87009-325-x, 345p 

9. SILLAMY (N), 1983,  Dictionnaire usuel de psychologie, Bordas, Paris, ISBN : 2-04-015330-6, 768p. 

10. POUSSIN (G), 2004,  La fonction parentale, 3è éd, Dunod, Paris,  ISBN : 2-10-008253-1, 266p. 

11. WINNICOTT (D. W), 2006, Conversation ordinaries, Trad. fr. BOST (B), Gallimard, France, (Folio Essais). ISBN: 2-07-
031448-0, 398p. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rqpsy.qc.ca/ARTICLE/V21/21_1_075.pdf
http://www.child-encyclopedia.com/pages/PDF/attachement.pdf
http://www.child-encyclopedia.com/pages/PDF/attachement.pdf
http://classiques.uqac.ca/contemporains/leblanc_marc/delinquance_a_adolescence/delinquance_a_adolescence.pdf


 
 
 

 

 

    2015 –  ٞبراًغ    : 05الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  
 

19 

ٟي للمجخم٘ الاحخماُٖت الخىمُت ججاٍ الاحخماُٖت الخضمت مماعؾاث  الٍغ

- الجؼاةغ في اإلاِٗل الىا٢٘ يىء ٖلى ؾىؾُىلىحُت صعاؾت - الجؼاةغي 
 ،الجؼاةغ الكل٠ حامٗت/ؾُٗض ٍػىف.أ

 

 : اإلا٣ضمت

ٓجها الىامُت الض٫ْ  مً ال٨شحر جخمحز ُٟت مجخمٗاث ب٩ ْلى، بالضعظت ٍع  ْالا٢خهاصًت الاظخماُٖت اإلاك٨الث مٗٓم جخجؿض لظا ألا

ٟي، ال٣ُإ في الض٫ْ  َظٍ مجها حٗاوي التي ٍٓت اإلاماعؾاث بها جخمحز التي  الؿماث ؤبغػ  مً ْلٗل ٣ْٞغ ظِل مً ٌٗاهُّ إلاا الٍغ  الخىم
ٍٓت ؾُاؾت ألامغ خ٣ُ٣ت في هي الىامُت الض٫ْ  في ت باإلاجخمٗاث مِخمت جىم ُٟت اإلاجخمٗاث مً ؤ٦ثر الحًٍغ  .الٍغ

ٓطث خُض ٟي للمجخم٘ الاظخماُٖت الخىمُت ٢ًُت اؾخد  الٗلمُت اهخماءاتهم ازخالٝ ٖلى اإلاسخهحن اَخمام ٖلى الٍغ
ٓلٓظُت، ٓما ًخٗاْم الاَخمام َظا ًؼا٫ ْما ْؤلاًضً ٓم، بٗض ً إة اقخضث ؤن بٗض زانت ً اؾب بحن الهغإ َْ  ْآٞا١ الخسل٠ ْع

ِغث الخىمُت ٟي  –اإلادلي اإلاجخم٘ جىمُت بلى اإلااؾت الحاظت ْْ ٟي للمجخم٘ الاظخماُٖت ْالخىمُت -الٍغ ا الٍغ  الخُٛحر بعاصة باٖخباَع
ٟي اإلاجخم٘ بها ٌؿعى التي ٓا٢٘ َظا ؤًٞل، ْي٘ بلى ٖلحها التي الؿِئت الحالت مً لالهخ٣ا٫ الٍغ ٓص بٛحر ًخم ال ال  ٢اثمت صعاؾت ْظ

 . ؾلُم ٖلمي جسُُِ ٖلى

٘ ؤن بلى ْوكحر ٓابِ مً لجملت جسً٘ اإلادلُت الخىمُت مكاَع عة حؿخلؼم التي ْالىٓم الً ٓخُض يْغ ٓص ج  ألازهاجي بحن الجِ

ٔ  ٖلى حٗمل التي اإلاسخلٟت اإلاٗىُت ْاإلاىٓماث( الاظخماُٖت الخضمت في اإلاسخو) الاظخماعي ٟي، اإلادلي اإلاجخم٘ مؿخٓ  ؤن خُض الٍغ
  ًاصي الجِاث َظٍ بحن الخالٝ

ًا
ٓص حكخِذ بلى خخما ْاط الجِ اث٠ ْاػص  .بُجهم ُٞما اإلادلي اإلاجخم٘ ؤٞغاص اه٣ؿام بلى ْعبما الْٓ

ٖٓت ؤطَاهىا بلى ًدباصع َىا ْبالُب٘ ٓصَا جٟغى التي الدؿائالث مً مجم الث مً الجؼاثغ حِٗكّ ما يٓء ٖلى ْظ  اظخماُٖت جد

ا ْالتي ْز٣اُٞت ْا٢خهاصًت ْؾُاؾُت ٓظَؼ  :ًلي ُٞما ؾى

ٟي للمجخم٘ الاحخماُٖت الخىمُت في اإلاؿاَمت الاحخماعي لألزهاتي ًم٨ً ٠ُ٦  -1  الخانلت؟ الخدىالث ْل في الٍغ

ٟي للمجخم٘ الاحخماُٖت والخىمُت الاحخماُٖت الخضمت  بحن الخباصلي ألازغ َى ما -2  الجؼاةغي؟ الٍغ

٘ في اإلاكاع٦ت للمىاَىحن ًم٨ً ٠ُ٦ -3  اإلادلُت؟ الخىمُت مكاَع

 : الضعاؾت أَمُت

ٕٓ لِظا ازخُاعها ًغظ٘ ٓع  بلى للضعاؾت ٦مجا٫ اإلآي  :الخالُت الى٣اٍ في جلخُهِا ًم٨ً ٖضًضة ؤم

ٟي اإلاجخم٘ ْباألزو الجؼاثغي  مجخمٗىا في اإلااؾت الحاظت-  1 ُٟت، الخىمُت ؤبٗاص جدضًض جدا٫ْ  ٖلمُت صعاؾاث بلى الٍغ  الٍغ
ت، ْؤؾؿِا خباعاث بٌٗ ببغاػ في ْحؿاَم الىٍٓغ  ٖلمُت بؾتراجُجُت ْي٘ ٖىض الحؿبان في جٓي٘ ؤن ًيبػي التي الِامت الٖا

ٟي اإلاجخم٘ لخىمُت ٍٍٓغ الٍغ  .ْجُ

                                                           

 .11: ص  ،1986 : القاىرة ،مكتبة هنضة الشرؽ ،"(دراسات في علم االجتماع الريفي)  القيم والتنمية الريفية "، التابعي،كماؿ 1.
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ْلت جًِٗا التي الٗامت الؿُاؾت عؾم ٖلى اإلاؿاٖضة-  3 ت الض ٟي اإلاجخم٘ إلجهاى الجؼاثٍغ ، ؤْ الٍغ ٍٍٓغ ٫ٓ  ٦ْظا جُ  ٖلى الحه
ٟي للمجخم٘ الكاملت الخىمُت في الاظخماُٖت الخضمت مؿاَمت بمضٔ اإلاخٗل٣ت اإلاؿاثل في الٗام الغؤي جإًُض  .الجؼاثغي  الٍغ

ٟي للمجخم٘ الاظخماُٖت الخىمُت في الاظخماُٖت الخضمت مماعؾاث ٖلى الخٗٝغ- 4  .الٍغ

ْلت- 5 ت، هخاثج بلى الخٓنل مدا  هٓغي  مىّ ؤ٦ثر مُضاوي مجا٫ بهٟتها الاظخماُٖت الخضمت بحن الخباصلي ألازغ ِٞم مً جم٨ىىا هٍٓغ

 .مُضاوي مىّ ؤ٦ثر هٓغي  مجا٫ بهٟتها الاظخماُٖت الخىمُت ْبحن

ٓع٢ت َظٍ ٢ضمذ ْل٣ض ْع  ؤعب٘ في البدشُت ال ا مدا ٓظَؼ  :ًلي ُٞما ه

ٟي للمجخم٘ الاحخماُٖت الخىمُت ججاٍ الاحخماُٖت الخضمت مًمىن : ألاو٫  اإلادىع   .الٍغ

ٟي للمجخم٘ الاحخماُٖت الخىمُت آٞا١: الثاوي اإلادىع   .الٍغ

ٟي للمجخم٘ الاحخماُٖت الخىمُت في الاحخماُٖت الخضمت آلُاث: الثالث اإلادىع   .الٍغ

ٟي للمجخم٘ الاحخماُٖت الخىمُت في اإلاىاَىحن مكاع٦ت: الغاب٘ اإلادىع   .الٍغ

ُٗي البدض َظا ٧ان َىا مً ُُ ـ ل َٟي ٓع  مً الكاملت الخىمُت ؤبٗاص إلاسخل٠ ظضًض هَي ٓجي، اإلاىٓ ٓل  َظٍ ْؾيؿخٗغى الؿٓؾُ

ْع  ٓابِ آلاعاء مسخل٠ مبرػًٍ اإلادا ِٖا ب٩ل الخىمُت ٖملُاث حؿّحر التي ْالً  . ْٞغ

ٟي للمجخم٘ الاحخماُٖت الخىمُت ججاٍ الاحخماُٖت الخضمت مًمىن : ألاو٫  اإلادىع   :الٍغ

ٓط ٢بل ٓل ٕٓ ال ٟي اإلاجخم٘ بدىمُت الخٍٗغ٠ ٖلُىا ْظب الاظخماُٖت الخضمت إلآي ٟاتها حٗضصث خُض الٍغ  بُجها، ُٞما ْازخلٟذ حٍٗغ
ُٟت اإلادلُت للخىمُت الىٓغ بلى طل٪ ٍْغظ٘ ٓع  الٍغ ا ًدضصَا مً ِٞىا٥ ٢ُْاعي، ظؼجي مىٓ  مضعؾت ؤجها ؤْ حٗلُمُت ٖملُت باٖخباَع

ٟي اإلاجخم٘ جىمُت ٞةن ألامغ خ٣ُ٣ت في ْل٨ً اظخماُٖت، جىمُت  ختى ؤْ ػعاُٖت جىمُت ؤجها ؤْ للضًم٣غاَُت  جل٪ ٧ل جخًمً الٍغ
 .الٗىانغ

ُٟت الخىمُت الضولي البى٪ ٖٝغ ٣ٞض ٍٓغ بهضٝ مهممت بؾتراجُجُت) ؤجها ٖلى الٍغ ٖٓت ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت الحُاة جُ  إلاجم
  ؤ٦ثر َم مً حكمل ختى الخىمُت مىاٞ٘ جٓؾُ٘ ؤلاؾتراجُجُت َظٍ ْجخًمً الٍغ٠ ٣ٞغاء َم:  الىاؽ مً

ًا
 الؿاٖحن بحن ٣ٞغا

ُٟت اإلاىا٤َ في لغػ٢ِم ُٟت الخىمُت ؤَضاٝ ْجمخض  -الٍغ ٍٓغ حكمل ٞهي مدضص، ٢ُإ ؤي مً ؤبٗض َٓ ما بلى الٍغ  ْػٍاصة ؤلاهخاط جُ
ٍٓاث مً ؤصوى خض جد٤ُ٣ بلى باإلياٞت اإلاؿتهضٞت للجماٖاث ٖالُت مضازُل بالخالي ًد٤٣ مما الٗمل ٞغم ٔ  الٛظاء مؿخ  ْاإلاإْ

 (. ْالصحت ْالخٗلُم

ٓاضح مً مت ال٣ٟحرة الٟئت ٖلى ع٦ؼ الخٍٗغ٠ َظا ؤن ال ٝ مً ٖاهذ ْالتي اإلادْغ   الخسل٠ ْْغ
ًا
  عصخا

ًا
ٍٓال  ًا٦ض َْٓ الؼمً، مً َ

ٓلُت ج٩امل ٖلى ُٟت الخىمُت ْبغامج زُِ ْقم ٓمّ جٓيُذ في" Nyerere هحرع" اؾخُغص ْل٣ض ْج٩املِا، الٍغ  جدضًضٍ زال٫ مً مِٟ

 : الخالحن للٗىهٍغً

ُٟت الخىمُت ؾُاؾت بن-  أ عة جغجبِ الٍغ ُٟت الخىمُت ْؤن للمجخم٘، الٗامت بالؿُاؾت بالًْغ  ؾُاؾاث بحن الخيؿ٤ُ جخُلب الٍغ

ٓػاعاث  .للخىمُت مخ٩املت بؾتراجُجُت جدضًض ًخُلب ْالظي اإلاسخلٟت ال
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اصة بن-  ب اصة هي الخىمُت ٖلى اإلادلي اإلاجخم٘ ؤٞغاص ٢ضعة ٍػ ٓتهم مً ٍػ ٓاظِت ٢  الخد٨م ٖلى ال٣ضعة ٌُٗحهم طل٪ ألن اإلاك٨الث، إلا
ُٟت، اإلادلُت مجخمٗاتهم في جدضر التي ؤوكُتهم في الثُت، اإلادلُت الؿلُاث ٖلى الٟٗا٫ الًِٛ بخضار ْٖلى الٍغ  ْؾٝٓ ْال

ٓا ٓه ٘ ْاإلاخابٗت ْالخىُٟظ الخسُُِ في مكاع٦حن ٩ً  .   الخىمُت إلاكاَع

ُٟت الخىمُت ٖىانغ هدضص ؤن ًم٨ً ْمىّ  ٖامت بهٟت الجؼاثغ في الحانلت الخٛحراث يٓء ٖلى صعاؾتها بهضص هدً التي الٍغ

 :ًلي ُٞما

ُٟت الخىمُت - عة الٍغ ْع  ؤملتها خخمُت يْغ سُت ْألابٗاص الجظ ُٟت اإلاجخمٗاث ٖاقتها التي الخاٍع  اإلاك٨الث بضعاؾت ْطل٪ اإلادلُت الٍغ

 .بها جدُِ التي

ُٟت الخىمُت-   ت حٛحراث جد٤ُ٣ بلى تهضٝ ٖملُاث الٍغ ٦ُٓت ٨ٍٞغ ٟي اإلاجخم٘ في ماصًت حُٛحراث ْجد٤ُ٣ ْؾل  .الٍغ

ُٟت الخىمُت-   ٓاهب ظمُ٘ حكمل اإلاخ٩املت الٍغ ت ْالٗمغاهُت ْالا٢خهاصًت الاظخماُٖت الج ٓعة في ْؤلاصاٍع ٓاػهت قاملت ن  .ْمخ

ٓم ؤن ًجب ؤهّ ٦ما ُٟت الخىمُت ج٣  : الخالُت ألاؾـ ٖلى الٍغ

ٓاعص ْالٟٗالت ال٩املت ْالاؾخٟاصة الاَخمام-  ت للم  .الٍغ٠ في ْاإلااصًت البكٍغ

خماص ألاَضاٝ جدضًض-  ْوي الجِض ٖلى بااٖل  .الخٗا

ٟي للمجخم٘ ْالخهاثو الح٣اث٤ ل٩ل الضعاؾت-    .الٍغ

 .الخىمُت بغامج في اإلادلي اإلاجخم٘ ؤٞغاص إلاكاع٦ت ال٩املت الٟغنت بجاخت-  

 ٔ ُٟت للخىمُت الخسُُِ في الخ٩املي الاججاٍ ؤن ْهغ ٓن  ؤن ًجب الٍغ ٩ً  
ًا
 :ؤَمِا مً اٖخباعاث لٗضة مغاُٖا

ٓن  ؤن-   غاى، مخٗضصة الخىمُت بغامج ج٩ ٘ ٖلى حٗمل ؤي ألٚا ٔ  ٞع ٣ت للمجخم٘ ْالش٣افي ْالا٢خهاصي الاظخماعي اإلاؿخٓ  بٍُغ

ٓاػهت ٓاهب الجهٓى ٦ْظل٪ مخ ت بالج  .ْاخضة بضعظت اإلااصًت ْٚحر اإلااصًت الحًاٍع

ٓن  ؤن-    مً الاؾخٟاصة ؤؾاؽ ٖلى البرامج َظٍ جغؾم ؤن ًجب الخىمُت بغامج عؾم ٖىض ؤي ألاؾالُب، مخٗضصة الخىمُت بغامج ج٩
ْبي، الاجداص بٖاهاث مشل الخاعط مً بها الاؾخٗاهت ًم٨ً التي ْؤلام٩اهُاث اإلادلُت ؤلام٩اهُاث ٧اٞت ْع  الٗالمي، البى٪ بٖاهت ؤْ ألا

ا ؤْ ٔ  ؤلام٩اهُاث مهاصع مً ٚحَر  .ألازغ

 هُا١ ٖلى بالخىمُت الخانت اللجان في اإلاجخم٘ خُاة في ؤَمُت لِا التي الٟئاث ظمُ٘ بٞاصة ٖلى الخىمُت بغامج حٗمل ؤن-  

ٕ  .اإلاكْغ

ٍٓتها  الاظخماعي الُاب٘ طاث اإلااؾؿاث بغامج اؾخ٨ما٫ ٖلى الٗمل ًجب-   .الخىمُت بغامج جىُٟظ ٖىض ْج٣

ٔ  ؤهىا ٦ما ٟي جىمٓي  بغهامج ألي جسُُِ ؤي ؤن هغ  :الخالي الترجِب ًدب٘ ؤن ًجب ٍع

 ٞحها البضء ٍْجب ؤؾاؾُت اخخُاظاث بإجها اإلاجخم٘ ؤٞغاص ٌكٗغ التي الاخخُاظاث. 
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 البضء ٘ ٓصة ْالٗاصاث الخ٣الُض م٘ ألاق٩ا٫ مً ق٩ل بإي جخٗاعى ال التي باإلاكاَع ٓظ  ٖلى بظمإ ًجض ْالتي اإلادلي، اإلاجخم٘ في اإلا
ٓلِا  .٢ب

 اإلاؿُغة الظاجُت الخىمُت بسُِ اإلاغجبُت الخىمُت ببرامج ًبضؤ ؤن  
ًا
 للؿُاؾت ْمؿاهضة م٨ملت البرامج َظٍ حٗخبر ختى ؾاب٣ا

 .الجؼاثغ اهخهجتها التي ؤلانالخُت

 الاحخماُٖت الخضمت مٟهىم : 

ٕٓ ٖضص لٓن٠ ٌؿخسضم مهُلح الاظخماُٖت الخضمت ٓن  الظًً الىاؽ إلاؿاٖضة اإلاىخٓمت الُغ١  مً مخى  ال لصخيء ًدخاظ

ٓن  ٫ٓ  ٌؿخُُٗ   .مؿاٖضة صْن  ٖلُّ الحه

ُٖٓت، مكا٧ل ؤْ بداظاث الاعجباٍ بلى الاظخماُٖت الخضمت جىُٓم ما٫ ْل٣ض  ٧ْاهذ الخانت، الاخخُاظاث ْطْي  ْالُجىاح ٧ال٣ٟغ ه

ُٖٓت الُِئاث ت الجمُٗاث  -الخُ ا ألاخمغ الِال٫ الَٓىُت، الخحًر ٓمُت ٚحر اإلاىٓماث مً ْٚحَر ْلذ مً ؤ٫ْ  -الح٩  ج٣ضًم خا
 .ُمُغص ؤؾاؽ ٖلى اإلاؿاٖضة

ىىا في  -خضًشت ْ هبُلت مِىت حٗخبر ْهي م  -الجؼاثغ في ْباألزو الٗغبي َْ ْعَا امخضاص مً بالٚغ  ٧اهذ خُض بُٗضة، ؤػمان بلى ظظ
ْاٞ٘   جلٗب ْماػالذ ؤلاوؿاهُت الض

ًا
ْعا   ص

ًا
م الًٟٗاء مؿاٖضة ٖلى ْالجماٖاث ألاٞغاص خض في ٦بحرا  .الحاظت طْي  مً ْٚحَر

ٓٙ ٖلى ْاإلاجخمٗاث ْالجماٖاث ألاٞغاص مؿاٖضة بلى تهضٝ ْهي اَُت مً مم٨ىت صعظت ؤ٢صخى بل  في حؿخسضم ْهي الاظخماُٖت، الٞغ
، اإلاًِ ًٖ جسخل٠ زانت مِىُت ؤؾالُب طل٪ ؾبُل ٓم ؤجها زهاثهِا ٞمً ألازٔغ اًت ج٣ ٓامل ٧ل بٖغ  الاظخماُٖت الٗ

ٓظُت ْالا٢خهاصًت ٓل  وكاٍ طاث ؤنبدذ بالخالي ْهي اإلادلُت ْاإلاجخمٗاث ْالجماٖاث الٟغص خُاة ٖلى جازغ التي ْالبُئُت ْالؿ٩ُ
ْط، منهي   تهضٝ بل ٞدؿب ْالجماٖاث ألاٞغاص حؿتهضٝ ال ؤجها خُض مؼص

َي
ٝ جدؿحن بلى ؤًًا  بنضاع ْعاء ْالؿعي الٗمل ْْغ

ٗاث  .الاظخماعي ألازهاجي إلاِىت الخىمٓي  باالججاٍ آلان ٌٗٝغ ما َْٓ ٖاظلت، اظخماُٖت حكَغ

ٍٓت الاظخماُٖت الخضمت حٗض خُض ٕٓ الخىم  ْٞٗالُت بةًجابُت ْحؿاَم الخىمُت، جدضًاث م٘ مباقغة جخٗامل اإلاِىُت اإلاماعؾت مً ه
٘ في ٔ  ٞع ٓاَىحن مؿخٓ   ا٢خهاصًا اإلا

ًا
اصة في باَغاص ْاظخماُٖا  الاظخماُٖت الخضمت هدضص ؤن ًم٨ً ْمىّ للٟغص، الضزل مخٓؾِ ٍػ

  اإلاجخم٘ في الخىمُت ؤَضاٝ مً جخسظ التي اإلاِىُت اإلاماعؾت بإجها
ًا
ٔ  هي حؿعى ؤَضاٞا  .جد٣ُ٣ِا في اإلاؿاَمت بلى ألازغ

ٝ ٧اهذ ْبطا ٍٓت حُٗي -الجؼاثغ ْبالخهٓم  –الىامُت الض٫ْ  ؤْيإ ْ الْٓغ ْل ٍٓت باالججاَاث لؤلزظ ألا  مماعؾت في الخىم
٢ٓاجي الاججاٍ ظاهب بلى الاظخماُٖت الخضمت   ْالٗالجي ال

ًا
ال ٓا٫ جدؿحن بلى ْن  ًخًمً الاججاٍ َظا ٞةن اإلاجخمٗاث َظٍ ؤخ

ٍٓاث جد٤ُ٣ ، ؤلاوؿان لخىمُت مؿخ
ًا
، ا٢خهاصًا

ًا
  ْاظخماُٖا

ًا
ٔ  بلى ْز٣اُٞا  ألاؾباب عؤَي ْفي الحضًض، الٗهغي  ؤلاوؿان مؿخٓ

ٓاهب في ٨ًمً الاججاٍ بهظا ألازظ ْعاء ال٩امىت  :الخالُت الج

ٓص حُٛحر لٗملُاث الجؼاثغي  اإلاجخم٘ ًخٗغى -1  َٓ لِـ لظل٪ ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت بالخىمُت ٌٗٝغ ُٞما ْمسُِ م٣ه
ض الظي باإلاجخم٘  .َٓ ٦ما الغاًَ الٓي٘ ٖلى الحٟاّ ًٍغ

ٓص جدا٫ْ  -2   الخىمُت ظِ
ًا
  ألا٢ل الٟئاث لهالح الاظخماُٖت ألاهٓمت حُٛحر خالُا

ًا
ٓا َْظا صزال ٓظُّ بلى ًضٖ اًت وكاٍ ج  الٖغ

مت للٟئاث الاظخماُٖت   ْألا٢ل - الخانت الاخخُاظاث طْي  -اإلادْغ
ًا
 .صزال
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ٓاعص جىمُت في بش٣لِا الاظخماعي ألازهاجي في ممشلت الاظخماُٖت الخضمت جل٣ي -3 ٍٓت جضُٖم ٍَغ٤ ًٖ ؤلاوؿاهُت اإلا  ألاؾغة خُاة ْج٣
ٓالِم لخدؿحن اإلادلُحن الؿ٩ان ْبٖضاص  .بالخهٓم الجؼاثغي  للٍغ٠ اإلادلُت الخىمُت ٖملُاث في ؤلاؾِام زال٫ مً ؤخ

ٍٓت الاظخماُٖت الخضمت حؿاَم -4 ٓة صٞ٘ في الخىم ٓص مً ْالاؾخٟاصة اإلاكاع٦ت ٞاٖلُت ٢ ٓاَىحن ظِ  الخىمُت زُت في لئلؾِام اإلا
ٓص مً طل٪ ٍْخد٤٣ اإلادلُت،  ْالِٟم للخٗاْن  ٖال٢اث بًجاص في حؿِم ٦ما اإلادلُحن، الؿ٩ان ْعي ب٣ًاّ في باإلاؿاَمت َا ظِ

 .الؿ٩ان َْاالء الؿلُاث بحن اإلاخباص٫

ٓاظِت ٢ْضعاتهم بم٩اهُتهم ْجىمُت الؿ٩ان مجها حٗاوي التي ْاإلاك٨الث الاخخُاظاث جدضًض في الاظخماُٖت الخضمت حؿاَم -5  َظٍ إلا

 .الاخخُاظاث َظٍ ْبقبإ اإلاك٨الث

ٓاعص اؾدشماع -6 ت اإلا ٓٞغ ٧ي الجماَحر جىُٓم ٍَغ٤ ًٖ البكٍغ ٖت الٓؾاثل بمسخل٠ لىٟؿِا ج   زضماث مً جدخاظّ ما اإلاكْغ

  ْجغجبِ الجؼاثغي  اإلادلي اإلاجخم٘ جىمُت جخًمجها التي ألاؾاؾُت الاحخماُٖت الٗملُاث أَم هدضص ْمىّ
ًا
  بعجباَا

ًا
 بالخضمت ْز٣ُا

 :٧الخالي ْهي الاظخماُٖت

ٟي، اإلاجخم٘ ٖلى الخٗٝغ ْؤؾالُب َغ١   -أ  ُان، بّ ْه٣هض  –اإلادلُت الؿلُت ؤًٖاء ٖلى ْالخٗٝغ الٍغ  اإلاجلـ عثِـ ألٖا
 .اإلاضوي اإلاجخم٘ ممشلي البلضي، الكٗبي

٫ٓ  ٖلى مؿاٖضتهم ٦ْظا مٗاهاتهم، ًٖ ْؤلاٞهاح مك٨التهم مىا٢كت ٖلى اإلادلُحن الؿ٩ان مؿاٖضة -ب   جدضًض بلى الٓن
 .بدضة اإلادلي مجخمِٗم مجها ٌٗاوي التي اإلاك٨الث

بت بض ؤي بإهٟؿِم الؿ٩ان َاالء ز٣ت صٖم  -ج  ٓاظِت في الٚغ ٣ت عؤحهم ْببضاء اإلا ُٖٓت بٍُغ  ؤْ يٍٛٓ ؤي ًٖ ْبُٗضة مٓي
 .هُا٢ِم ًٖ زاعظت مماعؾاث

٫ٓ  ال٣غاعاث اجساط ٖلى مؿاٖضتهم -ص  ٖاث البرامج جدضًض في اإلاكاع٦ت بٗملُت َىا ْه٣هض اإلاىاؾبت الٗمل زُِ خ  ْمكْغ
 .الخىمُت

ً ٖلى الخٗٝغ -ٌ  َِ ا
َٓي ٓة مَي ٔ  ٖلى ْال٠ًٗ ال٣ ٘، البرامج مؿخٓ ض بظ٫ في الاؾخمغاع ٖلى اإلادلُحن الؿ٩ان ْخض ْاإلاكاَع  مً اإلاٍؼ

ٓص ٓن  التي اإلاك٨الث خل ٢هض الجِ اَُت ْجد٤ُ٣ مجها، ٌٗاه  .الاظخماُٖت الٞغ
اصة  -و  خماص ؤي بإهٟؿِم، ؤهٟؿِم مؿاٖضة ٖلى ٢ضعتهم ٍػ ٓاظباتهم ال٣ُام ٦ْظا اخخُاظاتهم جد٤ُ٣ في ؤهٟؿِم ٖلى الٖا  ْختى ب

٢ِٓم مً الاؾخٟاصة   .خ٣

ٟي للمجخم٘ الاحخماُٖت الخىمُت آٞا١: الثاوي اإلادىع   : الٍغ

ٍٓت، الضٞٗت بيُاوي، ؤْ بىاجي حُٛحر: هي ؤؾاؾُت ٖىانغ زالزت في الاحخماُٖت الخىمُت آٞا١ جدضًض ًم٨ً  مالثمت، ْبؾتراجُجُت ال٣
ت حٗخبر مجخمٗت الشالزت الٗىانغ َْظٍ ٍع ْجها لِا الػمت الاظخماُٖت للخىمُت يْغ ٓماث لِا جخد٤٣ ال ْبض  .الىجاح م٣
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 :البيُاوي أو البىاتي الخُٛحر-1

ٕٓ طل٪ البىاجي بالخُٛحر ٣ًهض ٓع  ٌؿخلؼم الظي الخُٛحر مً الى ْاع ِْ ُٖٓا ازخالٞا جسخل٠ ظضًضة اظخماُٖت ْجىُٓماث ؤص  ًٖ ه
ْاع ٕٓ َظا ٣ٍْخطخي اإلاجخم٘، في ال٣اثمت ْالخىُٓماث ألاص ٫ٓ  خضْر الخُٛحر مً الى ٓاَغ في ٦بحر جد  ْالٗال٢اث ْالىٓم الٓ

 .الاظخماعي جىُٓمّ ْق٩ل ؤظؼاثّ جغ٦ُب ْفي  جمّ في ؤي اإلاجخم٘، في الؿاثضة

 مخسل٠ مجخم٘ في الخىمُت جدضر ؤن الهٗب ٞمً ْالاظخماُٖت، الا٢خهاصًت بالخىمُت ًغجبِ الظي َٓ البىاجي ْالخُٛحر
  الىامُت الض٫ْ  ْعزذ ٣ٞض اإلاجخم٘، لظل٪ الاظخماعي البىاء ًخٛحر ؤن صْن  اظخماُٖا

ًا
 ٖبر ْجغا٦مذ جغؾبذ التي اإلاك٨الث مً ٦شحرا

ٓلٓظُت، الا٢خهاصًت ٧الشىاثُت زهاثهِا جمشل ْؤنبدذ الؿىحن، ٓػَ٘ في ال٨بحر ْالخٟاْث ٖلحها الؼعاعي الُاب٘ ْؾُاصة ْالخ٨ى  ج

ٍٓاث ْاهسٟاى ْالؿلُت، الح٨م ظِاػ ٖلى الٗلُا الُب٣ت ؤٞغاص ْؾُُغة ْالضزل، الثرْة  .الخٗلُمُت اإلاؿخ

 نٟت لِا بىاثُت حُٛحراث بخضار صْن  قاملت جىمُت جد٤ُ٣ ًم٨ً ال الىامُت، للض٫ْ  باليؿبت جدضًاث جمشل الخهاثو َظٍ ٧ل

ت الٗم٤ ٫ٓ  َاب٘ ْلِا ْالجظٍع   ًٍْ٘ ؾُدُت مٗالجت ألاْيإ ٌٗالج الظي الُاب٘ ؤما  –ْالامخضاص الكم
ًا
ال  ْما٢خت ظؼثُت خل

ْعَا، مً ال٣ضًمت ألاْيإ ٌؿخإنل ؤن صْن  الىامُت البالص في الاظخماُٖت للمك٨الث  جل٪ في  الاظخماعي البىاء ٌٛحر ال بدض ظظ

  الض٫ْ 
ًا
  حُٛحرا

ًا
ا ٓماث لِم جخد٤٣ ٞلً ظظٍع   .الىجاح م٣

ٖٓت مً ْاخض البىاجي الخُٛحر ؤن هجض طل٪ ْٖلى ْهّ للخىمُت، الػمت ٖىانغ مجم  مً جخسلو ؤن الىامُت للبالص ًدؿجى ال بض

ٓماث ؤمام جدضًاث جمشل ؤنبدذ ْالتي الؿىحن ٖبر جغؾبذ التي الاظخماُٖت اإلاك٩لت  .البالص َظٍ خ٩

ت الضٞٗت  -2  : ال٣ٍى

ط بض ال ٍٓاث مً الىامُت اإلاجخمٗاث لخْغ ٍٓت صٞٗت خضْر ْمً ٞحها، اإلاخسلٟت اإلاؿخ ٖٓت ؤْ ٢ ٍٓت الضٞٗاث مً مجم  ًدؿجى ال٣
ط بم٣خًاَا ٓص، خالت مً الخْغ ٍٓت الضٞٗاث ؤْ الضٞٗت َْظٍ الغ٧  في ج٣ضم إلخضار اإلاجخم٘ في ٦ُُٟت حٛحراث إلخضار الػمت ال٣

 .مم٨ً ٢ْذ ؤؾٕغ

ٓماث ْحٗخبر ٓلت هي الىامُت الض٫ْ  خ٩ ٓلُت  -اإلاؿئ ٓن  ٢ض -  مؿئ ٍٓت الضٞٗت بخضار ًٖ ٧املت ج٩  بم٩اهُاث جمل٪ التي ٞهي ال٣
ٓلت ْهي الخُٛحر، ٍٓاث ؤصوى خض يمان ًٖ اإلاؿئ   جدضر ؤن ٍْم٨ً لؤلٞغاص، اإلاِٗكت إلاؿخ

ًا
 الاظخماعي اإلاجا٫ في الضٞٗت َظٍ ؤًًا

ٓاَىحن، بحن ْاإلاضازُل الثرْاث في الخٟاْث ج٣لل حُٛحراث بةخضار ٓػَ٘ اإلا   الخضماث ْبخ
ًا
ٓػَٗا   ج

ًا
 الخٗلُم ٍْجٗل ألاٞغاص، بحن ٖاصال

 
ًا
  بلؼامُا

ًا
٫ٓ  َٓ ٦ما ْمجاهُا (  الكٟاء بُا٢ت: ُؾمُذ الجؼاثغ في اؾخدضزذ بُا٢ت َىا٥)  الٗالط ْبخإمحن الجؼاثغ في بّ مٗم

٘ في ْالخٓؾ٘ ٘ مً طل٪ ْٚحر ؤلاؾ٩ان مكاَع   .بالخضماث جخٗل٤ التي اإلاكاَع

ٍٓت الضٞٗت جد٤ُ٣ اإلام٨ً مً ٞةهّ الؿً في ال٨باع بحن ألامُت مً ْللحض  ْؤلام٩اهُاث الُا٢اث ٧اٞت حٗبئت ٍَغ٤ ًٖ ال٣

ٓصة، ٓظ ُٟت اإلاىا٤َ في الجامعي بالكباب ْالاؾخٗاهت اإلا ت الٍغ اًت جدذ -ألامُت مدٓ خمالث في ْججىُضٍ ْالحًٍغ  ْحؿُحر ٖع

اث ٓاؾُت ،- التربُت مضًٍغ الم ْؾاثل ْب   ؤلٖا
ًا
ٓاهحن ْؾً ألامُت مدٓ بغامج بٖضاص في ؤًًا  في الٗما٫ بدكُٛل نلت طاث ٢

 .ْال٣غاءة ال٨خابت بظاصة الٗامل ٖلى حكتٍر التي الخضماجُت ؤْ الهىاُٖت ال٣ُاٖاث
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ٍٓت ْالضٞٗت ٓة ٖلحها جترجب الاظخماعي اإلاجا٫ في ممازلت صٞٗت جهاخبها ال ْالتي الا٢خهاصي اإلاجا٫ في جدضر التي ال٣  ز٣اُٞت َ
ا ؤ٢ل ضخمت ْؤػماث ٦بحرة ْمت ؤيغاَع ٓاهب في ًدضر الظي الخُٛحر م٣ا  ٍَغ٤ ًٖ ْالٗغا٢ُل ال٣ٗباث ْْي٘ الا٢خهاصًت، الج

 .ٞٗالُخّ مً ٠ًٍْٗ هجاخّ حهضص بك٩ل الخُٛحر َظا

  جغجبِ الا٢خهاصًت الخىمُت ٞةن طل٪ بلى باإلياٞت
ًا
  بعجباَا

ًا
 الخُِ جخُلب اإلاشا٫ ؾبُل ٞٗلى الاظخماُٖت، بالخىمُت ْز٣ُا

ٔ  الخٗلُم زُت مً الا٢خهاصًت ت ال٣ٓ  للٗاملحن الؿ٨ىُت الحاظاث ؾض ٖلى حٗمل ؤن ؤلاؾ٩ان زُت مً ْجخُلب اإلاضعبت، البكٍغ

ٓا٢٘ في  .اإلاسخلٟت الاظخماُٖت الخُِ لباقي باليؿبت ٦ْظل٪ الٗمل م

ٍٓاث اعجٟإ بن زم   ًازغ الٗامت الخضماث مؿخ
ًا
  جإزحرا

ًا
اصة بلى ٍْاصي الا٢خهاصًت الخىمُت بغامج في ْاضحا  ؤلاهخاظُت ال٨ٟاًت ٍػ

ٔ  ٞاعجٟإ للٟغص، ض لئلظِاص حٗغيّ ْٖضم للٗامل الهخي ْ الش٣افي اإلاؿخٓ اصة بلى ًاصي ٦ما الٗمل، في ٢ْضعجّ َا٢خّ مً ًٍؼ  ٍػ

 .الٗمل في ؤلاج٣ان

عي  ٞمً لظا ٕٓ بًجاص الًْغ ٓاػن  مً ه ٓن  بدُض ْالاظخماعي الا٢خهاصي الجاهبحن بحن ْالخ٩امل الخ  في مخ٩املت الخُِ ج٩

ُٟتها، ٓاػهت ْْ   .مكتر٥ َضٝ جد٤ُ٣ هدٓ ْمخٟاٖلت ؤَضاِٞا، في مخ

 :اإلاالةمت ؤلاؾتراجُجُت  -4

اع بها ٣ٍْهض ٍٓت الؿُاؾت جغؾمِا التي الٍٗغًت الخُِ ؤْ الٗام ؤلَا  الىمٓ خالت بلى الخسل٠ خالت مً الاهخ٣ا٫ في الخىم

 .الِضٝ لخد٤ُ٣ اإلاخاخت للٓؾاثل الصحُذ الاؾخسضام حٗجي التي الخ٣ىُت ًٖ ؤلاؾتراجُجُت ْجسخل٠ الظاحي،

  الٓؾاثل َظٍ اؾخسضام ًخم ْل٩ي
ًا
  اؾخسضاما

ًا
ٓن  ْؤن البض صحُدا ٓػٖت الٓؾاثل َظٍ ج٩   م

ًا
ضاص ظُضة لخُت ٣ْٞا  قإجها مً ؤلٖا

ْاث ظمُ٘ ٌؿخٛل ؤن مً الخ٣ىُت ْاي٘ جم٨ً ّ جدذ التي ألاص   جهٞغ
ًا
  اؾخٛالال

ًا
 .خؿىا

ٓم ؤن ٍْيبػي ْلت جضزل ؤؾاؽ ٖلى الىامُت البالص في الخىمُت بؾتراجُجُاث ج٣ ن، مسخل٠ في الض ٓظّ بدُض الكْا  اليكاٍ ج
ٔ  لخد٤ُ٣ حؿعى ْبدُض ٖاصلت، اظخماُٖت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ هدٓ الا٢خهاصي اَُت مً ؤٖلى مؿخٓ  ٞئاث ل٩ل باليؿبت ْالغقي الٞغ

 .اإلاجخم٘

 مً ٧ل بحن ْالخٗاْن  الخ٩امل ؤؾاؽ ٖلى الاظخماُٖت الخىمُت بؾتراجُجُت ٢ُام ْظٓب بلى الهضص َظا في وكحر ؤن ًيبػي ٦ما

ٓاػن  جد٤ُ٣ ؤي الا٢خهاصًت، ْالخىمُت الاظخماُٖت الخىمُت  ،خُض( الكاملت الخىمُت)  اإلااصي اإلاا٫ ْعؤؽ البكغي  اإلاا٫ عؤؽ بحن الخ

٠٢ٓ خباعاث مً الٗضًض ٖلى اإلاسخاعة ؤلاؾتراجُجُت جخ  :ؤَمِا الٖا

 َبُٗت ٝ ٕٓ الخسل٠، صعظت خُض مً الخىمُت بضء ٖىض الْٓغ  مغث التي الؼمىُت الٟترة البلض، ًدخل ٧ان الظي الاؾخٗماع ه
٫ٓ  مىظ ْلت خه ٕٓ اؾخ٣اللِا ٖلى الض ُٖٓت الؿُاسخي الاؾخ٣غاع صعظت جدغعٍ، بٗض بلض في الؿاثض الح٨م ْه  ْق٩ل ؤلاصاعة ْه

ٓمي الجِاػ بُٗت الح٩ ُٖٓت الا٢خهاصي الىٓام َْ ُٟت اإلاىا٤َ ْ جم الُب٣ي، التر٦ُب ْه ت، اإلاىا٤َ بلى الٍغ  ْجغ٦ُب الحًٍغ

ٍٓاث الؿ٩ان خُض مً اإلاجخم٘   .اإلاجخم٘ في الؿاثضة ْال٣ُم ْالصحت الخٗلُم ْمؿخ

 ٓصة، ألاَضاٝ َبُٗت ٫ٓ  ًغاص بُٗضة ؤَضاٝ ِٞىا٥ اإلايك ٫ٓ  ًغاص مغخلُت ْؤَضاٝ البُٗض، اإلاضٔ في بلحها الٓن  في بلحها الٓن
 .ال٣ٍغب اإلاضٔ
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٫ٓ  جخمغ٦ؼ الىامُت البالص في الخُِ مٗٓم ٖلحها ههذ التي للخىمُت الاظخماُٖت ألاَضاٝ ؤن ْهجض ٓٞحر خ  لٟئاث الٗمل ٞغم ج
ٓػَ٘ في الخٟاْث ج٣لُل اإلاجخم٘، ٘ الضزل، ْجدؿحن الثرْة ج ٍٓاث ٞع  .اإلاِٗكت مؿخ

 ْع  جدضًض بن ٓمُت الؿلُاث ص ْع  ْ الاظخماُٖت، الخىمُت في  الٗم ٓص( اإلاضوي اإلاجخم٘)   اإلادلُت اإلاجخمٗاث ص  الظاجُت ْالجِ
عة ٞم٘ الخىمُت، ٖملُت في حؿاَم ؤن ًم٨ً ٓمت ٢ُام يْغ ْع  اإلاسخلٟت ْؤظِؼتها الح٩  البالص في الخىمُت ٖملُت في الٟٗا٫ بالض

عي  مً ؤن بال الىامُت   الًْغ
ًا
ٓاء الاظخماُٖت الخىمُت بغامج في الٟٗالت اإلاكاع٦ت ؤًًا ٍٓل هاخُت مً ؾ  ؤْ اإلاخابٗت ؤْ ؤلاصاعة ؤْ الخم

ٍٓم، ْلت، بها جلتزم التي ْالخضماث البرامج جدضًض باؾخمغاع ًلؼم طل٪ ْٖلى الخ٣ ٔ  ٖلى جخم التي ْالخضماث الض  اإلادلي اإلاؿخٓ

ٓص حٗالج التي الٗما٫ ٦ْظل٪ ْاإلاالُت الٟىُت باإلاؿاٖضاث اإلاٗىُت الؿلُاث في ْحكتر٥  .  الظاجُت بالجِ

ٟي للمجخم٘ الاحخماُٖت الخىمُت في الاحخماُٖت الخضمت آلُاث: الثالث اإلادىع   : الٍغ

ا الاظخماُٖت الخضمت بن ٟي اإلاجخم٘ جىمُت لخد٤ُ٣ ْؾُلت ْ ؤصاة ْ مِىُت، مماعؾت باٖخباَع  اَخمامِا خُض مً ْطل٪ الٍغ

 .ٖامت بهٟت اإلاجخمٗاث ْ لؤلٞغاص مباقغة زضماث ج٣ضم بظل٪ ْهي الٗلمُت الح٣اث٤ ٖلى اٖخماصَا ْ الاظخماُٖت بالٗال٢اث

٢ٓذ هٟـ في حك٩ل ْ ْع  ْلِا الاظخماُٖت الخىمُت ؤوكُت ٧ل ال  م٘ الخ٠ُ٨ ٖلى الجماٖاث ْ ألاٞغاص مؿاٖضة في ؤؾاسخي ص

 .اإلاجخم٘

ٟي اإلاجخم٘ جىمُت ْ الاظخماُٖت الخضمت بحن الخباصلي ألازغ هدضص ؤن لىا ًم٨ً ؾب٤ ما زال٫ مً  :ًلي ٦ما الجؼاثغي  الٍغ

ٟي اإلاجخم٘ جىمُت ْ الاظخماُٖت الخضمت بحن ْاضح اعجباٍ َىا٥ (-1 ٖٓت ًامىان ٦الَما الن الٍغ  ال٣ُم ْ ألازال٢ُاث مً بمجم
تراٝ في ألازحرة َظٍ ججؿض ْ الٗمل مماعؾت في ألاؾاؾُت ٓخضاث ظمُ٘ بحن الخٗاْن  ْ الٟغص ب٨غامت الٖا  جًبِ ْهي ؤلاوؿاهُت ال

ٓخضاث م٘ حٗاملّ في الخىمُت ؤزهاجي ْ الاظخماُٖت الخضمت ؤزهاجي مً ٧ل ٖلى تراٝ َظا ْ الاظخماُٖت ال  الٟغص ب٨غامت الٖا
ٓم التي ال٣اٖضة ٌٗض ٓخضاث ؾل٥ٓ ْ ٢ُْم اججاَاث غي بخضاثها ًغجى التي الخٛحراث ٖلحها ج٣  جدضًض في ٦ظل٪ ْ ؤلاوؿاهُت ال

ْع  ٓٞحر الض  . اإلاجخم٘ يمً ٞٗالُخّ بإَمُت ٞغص ٧ل ٌكٗغ ختى ٢ضعاتهم ْػٍاصة ألاٞغاص لىمٓ الٟغم لخ

ٖاث ْ البرامج  جسُُِ   في الجماَحر بمكاع٦ت بال ًخد٤٣ ال الاظخماعي الخٛحر ٞان آهٟا بلُّ اقغها ٦ما ْ  . جىُٟظَا ْ اإلاكْغ

ٟي اإلاجخم٘ ْجىمُت الاظخماُٖت الخضمت (-2  لخد٤ُ٣ ْطل٪ طاجّ ؤلاوؿان َٓ الغثِسخي َضِٞما ؤن خُض مكتر٦ت ؤَضاٝ الٍغ
اَُت ٟي للمجخم٘ الاظخماُٖت الٞغ  :ًلي ُٞما ألاَضاٝ  َظٍ جدضًض ٍْم٨ً الٍغ

ْلت - ُٟت الخىمُت ح٤ُٗ التي الاظخماُٖت اإلاك٨الث ٖلى ال٣ًاء مدا  .الٍغ

٘ في اإلاؿاَمت - ح حٗبئت ْ ٞع ٓخضاث صازل الخٗاْن  ْع  .ؤلاهخاظُت ال

 .٢ضعاتهم مً الاؾخٟاصة مً لخم٨ُجهم مك٨التهم ٖالط ٖلى ْمؿاٖضتهم  الخانت الاخخُاظاث طْي  بصماط-

ْع   : الخالُت الٗمل مجاالث زال٫ مً ألاَضاٝ َظٍ جد٤ُ٣ في الاظخماُٖت الخضمت ْص
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 :الى٢اتي اإلاجا٫. أ

ْلت بّ ٣ًهض  بٗض ألاػماث َظٍ لٗالط البآَت اإلاهاٍع٠ مً الخس٠ُٟ ْ آلاالم ْ اإلاٗاهاة مً ْالحض ألاػماث خضْر ججىب مدا

ْثها . خض

 :الٗالجي اإلاجا٫ . ب

ٖٓت ْهي  بًجاص ٢هض طل٪ ْ -الش٣اُٞت ْ الؿُاؾُت ْ الا٢خهاصًت ْ الاظخماُٖت  -اإلاك٨الث مٗالجت في حٗخمض التي ألاؾالُب مجم
 . خضتها مً الخس٠ُٟ ؤْ لِا خل

 : الخأَُلي اإلاجا٫.ج

 مم٨ً خض بإ٢صخى ؤلاهخاط ٖلى ْمؿاٖضجّ ؤلاوؿان ٢ُمت يمان ٢هض الؿاب٣حن اإلاجالحن ٞكل ٖىض ألازحر َظا ٌؿخسضم

 ٔ  .للمك٩لت اإلاىسٌٟ ؤصاثّ بمؿخٓ

عة - ٟي اإلاجخم٘ جىمُت ْ الاظخماُٖت الخضمت مِىت بحن الخيؿ٤ُ يْغ ١ الاَخمام خُض مً الٍغ  الاخخُاظاث ٦ْظا الٟغصًت بالْٟغ
ٓن  ؤن ًجب لظا الٟغصًت خّ ؤلاوؿان ٦غامت اخترام ٖلى مبيُا الخضمت ج٣ضًم َغ١  ؤْ ؤؾلٓب ٩ً ت ؤْ جٟغ٢ت بضْن  ؤي) ْخٍغ  ٖىهٍغ

 (.ما لجِت حٗهب ؤْ

ٟي اإلاجخم٘ ْجىمُت الاظخماُٖت الخضمت مً ٧ل جبجي - ٓعي مًبٍٓ هٓام يمً ٖلمُت ؤؾـ ٖلى الٍغ  الخسُُِ خُض مً ْمٓي

ٖاث ْ البرامج ْجىُٟظ  .اإلاكْغ

ٟي اإلاجخم٘ ْجىمُت الاظخماُٖت الخضمت مً ٧ل جغج٨ؼ - ْاث ٖلى الٍغ ٖٓت ْْؾاثل ؤص  ٌؿخسضمان ِٞما بالجماَحر لالجها٫ مخى
ْاث اإلا٣ابالث الم ْْؾاثل ْالاظخماٖاث ْالىض  .اإلادلُت اإلاجخمُٗت بال٣ُاصاث ٌؿخُٗىان ؤجهما ٦ما ؤلٖا

ٟي اإلاجخم٘ جىمُت في الاظخماُٖت الخضمت َغ١  ْجخجلى  : الخالُت الى٣اٍ في الجؼاثغي  الٍغ

ٟي للمجخم٘ الاحخماُٖت الخىمُت في الاحخماُٖت الخضمت ؾحر: 1  : الٍغ

ٟي اإلاجخم٘ جىمُت في الاظخماُٖت الخضمت حٗخمض  : َغ١  زالر ٖلى الٍغ

٣ت: 1-2 ٟي اإلاجخم٘ وجىمُت الٟغص زضمت ٍَغ  : الٍغ

ِا ْالتي الاظخماُٖت الخضمت مِىت َغ١  ؤ٫ْ  مً ْحٗخبر ٣ت" 1964 ٖام الاظخماُٖت للخضمت الؿىٓي  اإلااجمغ ٖٞغ  َغ١  مً ٍَغ
ٓظُّ لخدؿحن ْالىٟؿُت الاظخماُٖت الٟغص خُاة في ْالخإزحر الخضزل حؿتهضٝ الاظخماُٖت الخضمت ُٟخّ ْجضُٖم ْج  الاظخماُٖت ْْ

ْع  ًِٓغ خُض ، "  ٣ت َظٍ ص  :الخالُت الِضاٝ في الٍُغ

ٓاػن  جد٤ُ٣ - اصة الاظخماعي الخ ت الُا٢ت مً لالؾخٟاصة ْطل٪ اإلاجخم٘، في الٗاملت الُا٢ت  جم بٍؼ ٢ٓت الؿلبُت البكٍغ  ْ ْاإلاٗ
ت ٍٓلِا بم٩اهاتها ْاؾخٛال٫ اإلاىدٞغ  .مىخجت َا٢ت بلى ْجد
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ٍٓل خُض اإلاؿخ٣بلُت، اإلاساَغ مً اإلاجخم٘ خماًت - اَُت ح١ٓٗ  َضامت َا٢اث بلى الٟئاث َظٍ جد  .اإلاجخم٘ ٞع

 الاظخماُٖت الخضمت مِىت ج٣ضمّ بما ْطل٪ باألمً، ألاٞغاص جدؿِـ ْ الاظخماعي الخًامً ٢ُم جضُٖم ٖلى الٟغص زضمت حٗمل -

اصة في ٌؿاَم ْالظي زضماث مً لؤلٞغاص  .باإلاجخم٘ اعجباَِم ٍػ

ٟي للمجخم٘ الاظخماُٖت الخىمُت جد٤ُ٣ -  الِضٝ، َظا جد٤ُ٣ ح٤ُٗ اظخماُٖت ؤػماث مً طل٪ ًجابّ ْما باإلوؿان باالَخمام الٍغ

ُٖٓت م٘  .جهِبّ ؤن اإلام٨ً مً التي الاظخماُٖت باألمغاى اإلاجخم٘ ج

ٟي مجخمٗىا بَاع في ألاَضاٝ َظٍ لخد٤ُ٣ ْاإلاجخم٘ ؤلاوؿان زضمت في ظاَضة حٗمل الٟغص زضمت ؤن هجض ؾب٤ ْمما  ختى الٍغ

٫ٓ  ًم٨ً  .مخ٩امل مجخم٘ بىاء بلى الٓن

ْع  هدضص ؤن لىا ًم٨ً الؿاب٣ت ألاَضاٝ يٓء ْٖلى ٣ت جلٗبّ الظي الض  في الاظخماُٖت الخضمت بمِىت الٟغص زضمت ج٣ضًم ٍَغ

ٟي اإلاجخم٘ جىمُت  :ًلي بما الجؼاثغي  الٍغ

ٓاظِت في اإلاؿاَمت - ٝ جخ٤ٟ ْظضًضة زانت بإؾالُب الاظخماعي الخٛحر مك٨الث م ٟي اإلاجخم٘ ٌِٗكِا التي ْالْٓغ  الٍغ
 .الجؼاثغي 

ٓاظِّ الظي ٞالٟغص ْالخ٩اؾل، ْالخ٣اٖـ ٧الالمباالة الخىمُت ح٤ُٗ ْالتي ألاٞغاص بٌٗ لضٔ الٟغصًت للمك٨الث الخهضي -  ج
ٗض ما مك٩لت ٌُ  

ًا
ٓة ظِت، مً مُٗلت َا٢ت ُٟت الخىمُت ال الخُٛحر جسضم ال ٢ْ  ٦ك٠ حٗمل الٟغص ٞسضمت خغ٦تها، ح٤ُٗ بل الٍغ

٣ت ْجدضًض اإلاك٨الث َظٍ ٝ في لخازغ اإلاشلى الٍُغ   بوؿاهُت ٦إصاة ال٣اثمت الْٓغ
ًا
  جإزحرا

ًا
 .بًجابُا

ت ألاؾاؾُت ألاؾالُب ٦إخض ٌٗض الجماٖت لخضمت الخىمٓي  الجاهب ؤن ٦ما ٣ت لىٍٓغ  ما يٓء ْٖلى الجماٖاث م٘ الٗمل ٍَغ

 :الخالُت اإلاباصت هً٘ ؤن ًم٨ىىا الجؼاثغ في ًجغي 

ٓم -1 ٓمِا الاظخماُٖت الخضمت مِٟ  :َما ٢ؿمحن بلى ًى٣ؿم الاَخمام َظا ؤن خُض الاظخماعي باألصاء بال٣ُام تهخم الخىمٓي  بمِٟ

 .جىمُتها في اإلاؿاَمت ٦ْظا إلم٩اهاجّ الٟغص اؾخٗاصة -ؤ

٘ بُٛت ٢ضعاجّ جىمُت ٖلى الٟغص مؿاٖضة -ب ٔ  مً الٞغ  .ألاصاء مؿخٓ

ٍٓم ج٣ُُم -2 ٔ  ْج٣ ٠٢ٓ في ألاٞغاص ؤصاء مؿخٓ ٓاٖض هجض خُض َبُعي، م  ًم٨ً ألازحر َظا الٟغص، ؾل٥ٓ جًبِ التي الٗامت ال٣
ٓاؾُت ؤْ آلازٍغً ألاٞغاص ؾل٥ٓ ٍَغ٤ ًٖ مالخٓخّ  في الاظخماُٖت باإلاِام ًخٗل٤ ُٞما زانت الاظخماعي باألزهاجي ٖال٢خّ ب

ٓا٠٢  .الاظخماعي بإصاثّ الؿل٥ٓ َظا ْٖال٢ت الخانت اإلا

 .  ألاصاء خؿً ْجهاًخّ ألاصاء ؾٓء بضاًخّ م٣ُاؽ َغفي ٖلى همشلِا الاظخماعي ألاصاء ؾل٥ٓ ٦ٟاءة في ألاؾاؾُت الٗىانغ -

٣ت ؤؾلٓب في الخىمٓي  الاججاٍ ٧ان ٞةطا ٍغ ٘ مِخم الجماٖت م٘ الٗمل َْ ٔ  بٞغ  في ٌؿِم ؤًًا ٞاهّ الجماٖت ؤًٖاء ؤصاء مؿخٓ
ٟي ْاإلاجخم٘ الجماٖت بحن الترابِ نلت جىمُت ٓن  الظًً الٍغ ٓع  ؤن ٦ما الُّ ًيخم ٫ٓ  الٟغص ٖلى ًٟغى باالهخماء الكٗ  ؤؾالُب ٢ب

ٕٓ ْ الجماٖت ٖلحها حؿحر التي الٗمل  . لِا الخً
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ٓم ؤن هجض ؾب٤ مما  ًشحر ؤهّ ٦ما الظاث بخد٤ُ٣ اَخمامّ ًٖ ًٞال الاظخماعي ألاصاء ٖلى ًغ٦ؼ الجماٖت لخضمت الخىمٓي  اإلاِٟ
ٓا ألاٞغاص ٢ضعاث ٓاظِت ٦ْظا الاظخماُٖت خُاتهم في الىمٓ صعظاث ؤ٢صخى لُد٣٣  . ْألاػماث اإلاك٨الث م

٣ت َظٍ اؾخسضام ؤَمُت جغظ٘ ٟي اإلاجخم٘ جىمُت في الجماٖاث م٘ الٍُغ ٟي اإلاجخم٘ مك٨الث ؤن بلى الجؼاثغي  الٍغ  ؤن ًجب الٍغ

ٓص حٗالجِا ٓص الجماٖت ظِ  .للجماٖاث اإلاكتر٦ت ْالجِ

ٟي ٞاإلاجخم٘ ٓاظّ الظي الجؼاثغي  الٍغ  في ٞٗا٫ بك٩ل حؿاَم ؤن الجماٖاث م٘ الٗمل ؤؾلٓب مً ًخُلب الخىمُت جدضًاث ً
ْع  في ٌٗمل الظي الاظخماعي لؤلزهاجي ًم٨ً لظا مجها الاظخماُٖت الخىمُت الؾُما الكاملت الخىمُت  اإلاىٓماث في ؤْ الكباب ص

ْعا ًماعؽ ؤن الكبابُت  . إلاجخمِٗم الكاملت الخىمُت جد٤ُ٣ في َاما ص

٣ت ؤَضاٝ هدضص ؤن لىا ًم٨ً ْٖلُّ ٟي اإلاجخم٘ جىمُت في الجماٖاث م٘ الٗمل ٍَغ  :َما عةِؿُحن َضٞحن في الجؼاثغي  الٍغ

ٓا ألاٞغاص مؿاٖضة - ٓٞغ التي الجماُٖت الخبراث زال٫ مً ْبم٩اهُاتهم ٢ضعاتهم لُضع٧  .لؤلًٖاء اإلاكتر٦ت الاَخماماث ج

ٓم ختى الجماٖاث مؿاٖضة - اثِٟا ج٣ لُاتها بْٓ ٓا ما لخد٤ُ٣ ٖالُت ب٨ٟاءة ْمؿْا  . بلُّ حؿم

٣ت: 2-2 ٟي اإلاجخم٘ وجىمُت اإلاجخم٘ جىُٓم ٍَغ  :الٍغ

٣ت حٗخبر ٟي اإلاجخم٘ ٢ضعة جضُٖم بلى حؿعى التي الاظخماُٖت للخضمت اإلاِىُت الُغ١  مً اإلاجخم٘ جىُٓم ٍَغ  جدضًض ٖلى الٍغ
ٓاعصٍ َا٢اجّ ْحٗبئت مك٨الجّ ٓاظِت ْم خماص ؤَضاّٞ لخد٤ُ٣ ْاإلاك٨الث الحاظاث إلا  اإلاماعؾت هماطط بٌٗ ٖلى طل٪ في بااٖل

 .اإلاجخم٘ في ال٣اثمت اإلاجخمُٗت ْالخىُٓماث ألاظِؼة م٘ اإلاِىُت

٣ت بحن الٗال٢ت جدضًض ْوؿخُُ٘ ٟي اإلاجخم٘ ْجىمُت اإلاجخم٘ جىُٓم ٍَغ  :ًلي ُٞما الجؼاثغي  الٍغ

٣ت مً ٦ال نؤ  -1 ٟي اإلاجخم٘ ْجىمُت اإلاجخم٘ جىُٓم ٍَغ  ألاؾلٓب لىٟـ ٖىانغ ًٖ ٖباعة ألامغ خ٣ُ٣ت في َما الجؼاثغي  الٍغ
ٟي اإلاجخم٘ جىمُت مك٨الث لحل الٗام  :في بُجهما الدكابّ َضا ٍْمشل الٍغ

ٟي اإلاجخم٘ بداظاث مِخم ٦الَما - ٣ت ؤًًا ْمِخم الٍغ  .اإلادلُت مك٨الجّ خل بٍُغ

ٓاء الىاؽ م٘ بالٗمل ؤؾاؾا حهخمان - ٓا ؾ  .الجماٖاث َظٍ بحن الٗال٢اث في ؤْ ظماٖاث ؤْ ؤٞغاصا ٧اه

 .٦بحر خض بلى الٗمل في الٟىُت ألاؾالُب ْ اإلاىاهج هٟـ اؾخسضام

خماص ْ مِىُت ؤْ ٞىُت مؿاٖضاث ًخًمىان - با ْاخضة ٞلؿُٟت ؤؾـ ٖلى الٖا   ج٣ٍغ

ٟي اإلاجخم٘ ْجىمُت اإلاجخم٘ جىُٓم مً ٦ال ؤن- 2  البرامج ْجىُٟظ جهمُم مشل ْالٗملُاث اإلاِاعاث في ٌكتر٧ان الجؼاثغي  الٍغ

ٟي اإلاجخم٘ جىمُت في ْاإلاِاعة الىاؽ م٘ اإلاِاعة ٌؿخسضم اإلادلي اإلاجخم٘ جىمُت ًٖ ًٞال الاظخماُٖت  .الجؼاثغي  الٍغ

ٟي اإلاجخم٘ جىمُت مً ٦ال ؤن -3 ٣ت الجؼاثغي  الٍغ ٍغ ْاث ْؾاثل ٌٗخمضان اإلاجخم٘ جىُٓم َْ ْاث اإلااجمغاث مشل مدكابهت ْؤص  ْالىض

المُت الٓؾاثل هٟـ ٌؿخسضمان ؤجهما ٦ما-اإلاضوي اإلاجخم٘ ممشلي الخي، لجان -اللجان ؤٖما٫ ْ  البهغي، الؿمعي ْؾاثل) ؤلٖا
ا اإلاله٣اث الغاصًٓ، الصح٠،  (.ْٚحَر
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ٟي للمجخم٘ الاحخماُٖت الخىمُت في  الاحخماعي ألازهاتي أصواع:  3  : الٍغ

( اإلادلُت الؿلُت في اإلامشلت ال٣ُاصاث) اإلادلُت ال٣ُاصاث هي  الاظخماعي ألازهاجي ٖلحها ٌٗخمض ؤن ًجب التي الغ٧اثؼ ؤَم مً بن
ٓة ألجها  ؤَم مً حٗخبر اإلادلُت ال٣ُاصاث ٞان زمت مً اإلاجخم٘ في ألاٞغاص بلحها ًيخمي التي الجماٖاث خُاة ٖلى ْاإلاازغة اإلادغ٦ت ال٣

ٟي اإلاجخم٘ جىمُت مجا٫ في ٖملّ ٖىض الاظخماعي ألازهاجي ٖلحها ٌٗخمض التي ألاؾالُب  .الٍغ

ْع  جدضًض ٍْم٨ً  ْاظخماُٖت ْا٢خهاصًت ؾُاؾُت ؤْيإ مً الجؼاثغ حِٗكّ ما يٓء ٖلى-ال٣اصة َاالء في الاظخماعي ألازهاجي ص

ٔ  الىامُت الض٫ْ  باقي ًٖ مسخلٟت ْز٣اُٞت  :ًلي ُٞما -ألازغ

خباع في ازظًً ال٣ُاصاث َظٍ ججم٘ لجان ؤوكاء ٖلى الٗمل-  1 ٔ  ْ الجيـ ْ الؿً في الخجاوـ ؤؾاؽ الٖا ٓم ْ الش٣افي اإلاؿخٓ  ج٣

٘ بغامج ْي٘ في باإلاكاع٦ت ال٣ُاصاث َظٍ ُٟت الخىمُت ْمكاَع  : الخالُت ألاَضاٝ جد٤ُ٣ الى جاصي بدُض اإلادلُت الٍغ

ٓماث ْ بالبُاهاث ظماٖت ٧ل بٖالم(  ؤ ٣ت بالبرامج ٖال٢ت لِا التي اإلاٗل  . لِم اإلاىاؾبت بالٍُغ

ْع  ببغاػ(  ب ٓاء ال٣اصة َاالء ص ُٖٓت باليؿبت ؾ ُٟت بالخىمُت اإلاخهلت الٗامت للخ  التي اإلاك٨الث ْصعاؾت ْآلاعاء الخبراث ْجباص٫ الٍغ
ٓاظّ  .ال٣اصة َاالء ج

ْعَا ال٣ُام ٖلى ال٣ُاصاث َظٍ لخدٟحز ٞٗا٫ هٓام ْي٘- 2 ٟي اإلاجخم٘ جىمُت في بض  . اإلادلي الٍغ

ٓظحهِا ال٣ُاصاث َظٍ ٖلى الاظخماعي ألازهاجي ٌكٝغ- 3 ٓجها التي الىخاثج مخابٗت ٦ْظا ْج  ٍَغ٤ ًٖ ْطل٪ ْج٣ُُمِا ًد٣٣
ْعٍت اظخماٖاث  .مِٗم ص

 :الؿلبُت والاججاَاث ال٣ُم حُٛحر في الاحخماعي ألازهاتي صوع :  3-1

ٓعاث هي ال٣ُم ٓب َٓ ما جدضًض في ْالجماٖاث ألاٞغاص بلحها ًدخ٨م جه ٓى َٓ ْما ُّٞ مٚغ ٔ  لِم جدضص ؤجها ٦ما مٞغ  مؿخٓ
ٓاٖض هي الاظخماُٖت اإلاٗاًحر ٞةن زم ْمً الؿل٥ٓ ْؤهماٍ ألاٞٗا٫ ٖلى الح٨م ٓا٠٢ في الؿل٥ٓ ٖلحها ٌؿحر التي ال٣ ْمىّ م  مُٗىت،
ٓن  الظًً ألاٞغاص ٓن  ٢ض اإلادكابهت ال٣ُم في ٌكتر٧ ٫ٓ  ًسخلٟ ٓن  التي اإلاٗاًحر بٌٗ خ ٓمُت، بهٟت جخمحز ٨ٞإجها لِا ًسًٗ  الٗم
  طل٪ ٨ْٖـ

ًا
 الاظخماعي البىاء يٓء في ٍْدك٨الن للخُٛحر ًسًٗان ْال٣ُم اإلاٗاًحر مً ٩ٞل بالخهٓنُت، جدؿم ؤي جماما

  .الجؼاثغ حِٗكّ الظي ْالا٢خهاصي

ٓججي ال الهضص َظا ْفي ٟي اإلاجخم٘ جىمُت ٖملُت ْح٤ُٗ ج٨بذ التي الٗثراث بٌٗ َىا٥ بان ؤط٦غ ؤن ًٟ  عؤَي في ْهي الجؼاثغي، الٍغ
ٖٓت في ج٨مً ال ٢ض اث مجم ُٖٓخّ جخُلب ْالتي هٟؿّ باإلوؿان ال٩اُٞت الٗىاًت ٖضم في ْبهما الٟىُت ألاؾالُب ؤْ الٗلمُت الىٍٓغ  ج

ْلت ٍغ ٖلى ْالٗمل الخغافي ْالخ٨ٟحر ْالخ٩اؾل ٧االج٩ا٫ الؿلبُت الاججاَاث حُٛحر ْمدا  ْالخٗهب البالُت، اإلاٗخ٣ضاث مً جدٍغ

ٍٓت الٗكحرة ؤْ لؤلؾغة ، الخُٛحر بخضار في حؿاَم التي اإلاًِ مً الاظخماُٖت الخضمت ٧اهذ إلاا  -الجِ
ًا
 حؿحر ؤن ًجب ٞةجها بًجابُا

 :الخالُحن اإلابضؤًً ٤ْٞ

 .الٗمل ج٣ضٌـ-  1

٢ٓذ، ْج٣ضًغ بخترام- 2 ٓا٢٘ ألامغ ج٣ضًغ م٘ ال ْلت ْصعاؾخّ ال ٫ٓ  بًجاص ْمدا   .للمك٨الث الحل
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٫ٓ  وؿخُُ٘ ؾب٤ ما ٖلى ْبىاءا ٓم الاظخماُٖت الخضمت بإن ال٣ ْع  ج٣  ْؤَضاٝ ًخالثم بما الخٛحر إلجمام الخٟاٖل ٍَغ٤ ًٖ ٞٗا٫ بض
ٓاعص جيهئ الاظخماُٖت الخضمت ؤن ؤي الجؼاثغي، اإلاجخم٘ ت اإلا  ال اإلاجخم٘، َظا ْاخخُاظاث ًدىاؾب ؤؾلٓب في ْججٗلِا البكٍغ

ٓاػهت ب٨ُُٟت ْا٢خهاصًت اظخماُٖت جىمُت ج٨ً لم ما اإلاك٨الث ل٩اٞت ٖالط هجض ؤن ًم٨ً  .مخ

 : اإلادلُت والجماٖاث اإلاإؾؿاث في الاحخماعي ألازهاتي صوع  3-2

ْعٍ الاظخماعي ألازهاجي ًاصي ؤن ًم٨ً  عئؾاء ًجم٘ ْالظي البلضي، الكٗبي اإلاجلـ مشل اإلادلُت الخىُٓماث ؤْ اإلااؾؿاث م٘ ص

ْعٍ ٍْخمشل اإلادلُت، الخىُٓماث َظٍ  :في ص

ٖاث البرامج ْجضُٖم الخىُٓماث َظٍ بحن ْالخيؿ٤ُ الخٗاْن  لخد٤ُ٣ الخُِ ْي٘ في الاقترا٥ -1 ٓظِت ْاإلاكْغ  للمجخم٘ اإلا
ٟي  .الجؼاثغي  الٍغ

ٟي اإلاجخم٘ في ماؾؿت ٧ل مِمت يبِ-2  ماؾؿاث ٢ُْام اإلادلُحن الؿ٩ان بلى الخضمت لخ٣ضًم الُغ١  ؤبؿِ جدضًض بُٛت الٍغ

ٟي اإلاجخم٘ ٖاث البرامج ْي٘ في للمكاع٦ت اؾدشاعتهم في الٍغ ُٟت للخىمُت ْاإلاكْغ  .الٍغ

ٍٓت الخُِ عؾم في اإلادلُت ْاإلااؾؿاث الخىُٓماث إلاسخل٠ اإلاؿاٖضة ج٣ضًم -3 ٔ  ٖلى الاظخماُٖت الخىم    اإلادلي اإلاجخم٘ مؿخٓ

ٟي باإلاجخم٘ الخانت ْالضعاؾاث بالبدٓر ال٣ُام- 4 ٓاعصٍ،)  الجؼاثغي  الٍغ  َظٍ هخاثج ج٣ضًم زم ْمً( مك٨الجّ بم٩اهُاجّ، م
ٟي اإلاجخم٘ ؤٞغاص ًدخاظِا ظضًضة زضماث زل٤ ٖلى ْالٗمل بغامجِا ْجدؿحن مجها لالؾخٟاصة اإلادلُت اإلااؾؿاث بلى البدٓر  الٍغ

 .اإلادلي

ٟي للمجخم٘ الاحخماُٖت الخىمُت في اإلاىاَىحن مكاع٦ت: الغاب٘ اإلادىع   : الٍغ

 
ً
 : اإلاكاع٦ت مٟهىم:  أوال

ٓم خطخي ل٣ض ْلت في ْاٞغ بجِض اإلاكاع٦ت مِٟ ٓهّ، ْجدلُل بّ الخٍٗغ٠ مدا  الظي اإلاجخم٘ هٟـ في اإلاكاع٦ت ٧اهذ ْبطا مًم
ٓعي الجِض بِىما مكاع٦ت، لٟٔ ٖلحها هُل٤ ؤن ٖلُىا الؿِل مً ٞةهّ الٟغص ُّٞ ٌِٗل ٓظّ الخُ ٔ  مجخمٗاث بلى اإلا  ٚحر ؤزغ

ٕٓ ٖىض ٠٣ً ٞةهّ الٟغص بلُّ ًيخمي الظي اإلاجخم٘ ٔ  ًغقى ال ْ الخُ  .اإلاكاع٦ت إلاؿخٓ

ٓص   لِؿذ اإلاكاع٦ت ْظِ
ًا
  ْل٨جها بُٗىّ، مجخم٘ ٖلى خ٨غا

ًا
  ٢اؾما

ًا
ٓظُت ٦بحرة بضعظت ْجخإزغ اإلاجخمٗاث ٧اٞت في مكتر٧ا ٓل  بإًضً

ٓم ٞةن طل٪ ْٖلى اإلاجخم٘، ٓم مً ٣ًترب اإلاكاع٦ت مِٟ غ خ٤ مِٟ  الٗملي الخُب٤ُ بمشابت هي اإلاكاع٦ت ؤن ؤؾاؽ ٖلى اإلاهحر ج٣ٍغ
٣ِا ًٞٗ الح٤، َظا مماعؾت ؤْ ٣ت جدضًض في ٌكاع٥ ؤي لئلوؿان ًم٨ً ٍَغ ٘ ٖلى ْالٗمل خُاجّ، ٍَغ ٔ  ٞع  بما الحُاة َظٍ مؿخٓ

ٔ  ًخ٤ٟ ٓح ْمؿخٓ  .لضًّ الُم

ت ؤلاوؿان ٢ُْمت الضًم٣غاَُت بإَمُت جامً( للمِىت اإلاماعؽ الاظخماعي ألازهاجي في ممشلت) الاظخماُٖت الخضمت ٞةن ْلظل٪  ْخٍغ

١ اخترام ٦ْظا ْاخترامِا  ال٣ُٗضة ّ مِاعاجّ الاظخماعي ألازهاجي ٌؿخسضم خُض الٟغصًت، الْٟغ ٓا٠٢ في ْمٗاٞع  اإلاخٗضصة، اإلا
غ ْخ٤ اإلاكاع٦ت بُجها مً التي اإلاِىُت اإلاباصت ظمُ٘ خؿبدىّ في ٍْإزظ اع ؤْ الٗام الِضٝ ألن طل٪ اإلاهحر، ج٣ٍغ  ًد٨م الظي ؤلَا

اَُت جد٤ُ٣ َٓ اإلاماعؾت  . الٟغصًت باإلاهالح الخطحُت ٖضم م٘ ْاإلاجخم٘ للٟغص الٞغ
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٣ت الاَخمام بضاًت ْم٘ ٓع  ٍَغ٤ ًْٖ اإلاجخم٘، جىُٓم بٍُغ  جدؿحن ٖلى ًىهب الاَخمام ٧ان الٗامت ْاإلاباصت ال٨خب بٌٗ ِْ
بت الاظخماُٖت الٗال٢اث ٍْت  جغ ٧ْان باإلاجخم٘ الخانت ال٣ُم خماًت في ْالٚغ ٍٓت ٖلى ًىهب اإلاىهج َظا في الؼا  ْصٖم ج٣
 في اإلاكاع٦حن بٗضص ٣ًاؽ اإلاجخم٘ في اإلاىٓماث بٌٗ هجاح ؤن ٖلُّ اإلاخ٤ٟ مً ؤنبذ ؤهّ بل ْالضًم٣غاَُت، الاًجابُت اإلاكاع٦ت

ٓص ج٣خهغ ؤال ًجب ْل٨ً ألاوكُت،  اإلاجخم٘ ًىٌٟ ال ختى اإلااصًت الحاظُاث بٌٗ حكب٘ ؤن ًم٨ً ختى طل٪، ٖلى اإلاىٓمت ظِ
ٓلِا، مً ْظض الظي َٓ ْعبما خ ٓن  الظًً الٗمالء بحن اإلاكتر٥ الاَخمام ٨ٞغة ؤ  ْمً ال٣غاع، اجساط في ْاخضة مك٩لت في ٌكتر٧

ٓن  َظٍ مكاع٦تهم   ؾُهل
ًا
 .َُبت هخاثج بلى خخما

٣ت مماعؾت في باإلاكاع٦ت الاَخمام ٌٗجي ال ٓظّ الظاحي الٗالط ٖلى ًىهب الاَخمام ؤن ٖلى اإلاجخم٘ جىُٓم ٍَغ  ظماٖاث بلى اإلا
ٓاػن  َىا٥ ْل٨ً ٣ِٞ، ال٣ُم وؿ٤ لخٗضًل اإلاجخم٘  البُئي، ْالٗالط الظاحي الٗالط بحن اإلاجخم٘ لخىُٓم باليؿبت اإلاماعؾت في ج
اث٠ في ًازغ ؤن قإهّ مً لئلوؿان اإلادُُت البِئت في الخٛحراث ؤن طل٪ آلازغ، ًٖ ًىٟهل ال ٦ْالَما  ْلظل٪ الاظخماُٖت، الْٓ

٣ت َظٍ ٞةن ٓاػن  جد٤ُ٣ بلى تهضٝ الٍُغ ٝ بحن الخ  .ؤلاوؿان ل٣ضعاث ألامشل ْالاؾخسضام البُئُت الْٓغ

اث٠ لخٗضًل باليؿبت البُئي اإلاضزل جإزحر ٖلى هض٫ ؤن ٍْم٨ً   الاظخماُٖت الْٓ
ًا
 : لآلحي ٣ْٞا

 بن  
ًا
  ٖضصا

ًا
ٓن  الٗمالء مً ٦بحرا ٓاظِ ً  

ًا
ٓعا ٝ زال٫ ْالخدغ٥ الازخُاع ٖلى ال٣ضعة ٖضم هدُجت ألاصاء في ٢ه  البُئُت الْٓغ

ٔ  ؤجهم بمٗجى اإلادُُت، ٝ ؤؾغ  . البُئُت للْٓغ

 اًت زضماث ٖلى الٗمالء ًدهل ٝ ٣ْٞا حؿحر التي اإلاجخم٘ مىٓماث زال٫ مً الاظخماُٖت الٖغ ٓظض التي البُئُت للْٓغ  .ٞحها ج

ن اإلاجخم٘ ظماٖاث ٧اٞت ؤن ق٪ ال ْع  التي الاظخماُٖت الخىمُت ْزُِ ببرامج ًخإزْغ ٓلِم، جض   خ
ًا
 الحاظاث ًخجاَل ما ٦ْشحرا

  لِؿذ التي ْالاظخماُٖت الىٟؿُت
ًا
  صاثما

ًا
ٓعا ٝ ْل٨ً ٞحهم، جازغ التي لل٣غاعاث مد خباع طاث هي البُئُت الْٓغ  زال٫ مً ألا٫ْ  الٖا

ٓاعص  .اإلاخاخت اإلا

 ٓم التي الخضماث مٗٓم بن ٓاَىحن ألاؾاؾُت اإلاًِ ٖلحها ج٣ ٝ جدؿحن ٖلى جغج٨ؼ للم ْلت ؤْ البُئُت الْٓغ ٠ُ مدا  الخْٓ
ٓاعصَا، ألامشل ٓم للٗمالء ج٣ضم التي اإلاؿاٖضة ؤن بمٗجى إلا  زُِ ْعؾم مكا٧لِم ِٞم ٖلى إلاؿاٖضتهم ٖملُت صعاؾت ٖلى ج٣
ٓاعص الحا٫ بُبُٗت الاؾخٗاهت م٘ الظاجُت، بم٩اهُاتهم ٖلى طل٪ في مٗخمضًً الٗالط ٓصة الاظخماُٖت ْالخضماث باإلا ٓظ  البِئت في اإلا

ح ًٖ ٌٗبر اإلاكاع٦ت مبضؤ ٞةن ْلظل٪ اإلادُُت، ٓم التي الاظخماُٖت الخضمت ْٞلؿٟت ْع  مً ْلِـ الٗمُل م٘ الٗمل ٖلى ج٣

 . ؤظلّ

ٓهت اإلاؿاٖضة ٖملُت هجاح ؤن خُض ٓاَىحن، ٢بل مً اإلاكاع٦ت بمبضؤ مَغ  م٘ الٗمل في اإلاخخالُت ْالخجاعب الخبراث ؤزبدذ ْل٣ض اإلا
٘ ؤن اإلاجخمٗاث ٓة الٟاثضة جاصي ْلً اإلاجخم٘ خُاة في جخإنل لً ؤلانالح مكاَع  اإلاجخم٘ َظا ؤٞغاص ٞحها ٌكاع٥ لم ما مجها اإلاغظ
ٓاَىحن ؤن طل٪ ْمغظ٘ ْظماٖاجّ، م مً خؿاؾُت ؤ٦ثر َم ما مجخم٘ في اإلا  زم ْمً لّ، ًهلح ْما مجخمِٗم ًىٟ٘ إلاا ٚحَر

ٓاَىحن ٞاقترا٥  ٖلى ٩٦ل اإلاجخم٘ ٢ضعة ْجىمُت اإلاجخم٘ َظا َبُٗت م٘ ًخالءم ما ازخُاع ًًمً مٗحن بغهامج جسُُِ في اإلا

لُاث جدمل   اإلاؿْا
ًا
جُا   جضٍع

 .

 

                                                           
 .311 :ص ،1977،القاىرة  ،اذليئة ادلصرية للكتاب، "التنمية نظرياً وتطبيقياً  "طو حسن ،حسٌن . 1
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ً
 :اإلاكاع٦ت مٟهىم ٖىانغ: زاهُا

ٓم ٖىانغ جدضًض ًم٨ً  :ًلي ُٞما الخىمُت في اإلاكاع٦ت مِٟ

ٓاَىحن مكاع٦ت بن-  1  الىاجحت ْالخىمُت اإلادلي، اإلاجخم٘ جىمُت لٗملُاث ؤؾاسخي مبضؤ ْهي مخٗضصة، مؼاًا طاث اظخماُٖت ٢ُمت اإلا
ٓاَجي مً مكاع٦ت بضْن  جخم ؤن ًم٨ً ال م اإلادلي اإلاجخم٘ م ْثها، مً ْاإلاؿخُٟضًً الح٣ُ٣ُت اإلاهلحت ؤصحاب باٖخباَع  خض

 
ًا
ٓجها ًٖ ًٞال ٍٓا ٖالظُا ٞٗالت ْؾُلت ٧ ٔ  اإلاباصت زىاًاَا في جخًمً ْهي ْجغب  ال٣ُاصاث ْجىمُت ْا٦دكاٝ الظاجُت ٧اإلاؿاٖضة ألازغ

 .اإلادلُت

ٓاَىحن مكاع٦ت بن-  2 عة هي الخىمُت في اإلا ٓصاث بالًْغ ُٖٓت مجِ ٓم ؤن بمٗجى بعاصًت، جُ ٓاًَ بها ٣ً ٓإػ اإلا  ْازخُاٍع بعاصجّ مً ب

 .بها ال٣ُام ٖلى بظباع ؤْ يٍٛٓ ألي ًخٗغى ؤن ْبضْن 

ٓاَىحن مكاع٦ت بن-  3  َب٣ت ؤْ ٞئت ٖلى ٢انغة ْلِؿذ ٖلحها ال٣ضعة لضحهم َم َاإلاا اإلاجخم٘، ٞئاث لجمُ٘ خ٤ هي الخىمُت في اإلا
  ًد٤٣ طل٪ ألن الٟئاث ظمُ٘ حكمل ؤن ٍْجب باإلاجخم٘ مدضصة

ًا
ٓا   هم

ًا
٘ مُغصا ٓاًَ ًخد٤٣ ؤن ًم٨ً ْبظل٪ الخىمُت، إلاكاَع  للم

 . بمجخمّٗ ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت الؿُاؾُت الحُاة نُاٚت في اإلاؿاَمت

ٓاَىحن مكاع٦ت ج٠٣ ؤن ًجب ال-  4  مٓؾمُت ٖملُت ؤنبدذ ْبال -ٞدؿب الكٗبُت ال٣ُاصاث ازخُاع خض ٖىض الخىمُت في اإلا
٘ البرامج ل٩اٞت اإلاجخم٘ جىمُت ْمغاخل ٖملُاث ظمُ٘ في اإلاؿاَمت بلى جمخض ؤن ًجب بل  -٣ِٞ ٔ  ٖلى جخم التي ْاإلاكاَع  مؿخٓ

ت لِا جًمً ْبظل٪ مى٣ُتهم، ْع  طاث ْجهبذ الاؾخمغاٍع ٓعي ص  .الخىمُت مغاخل ٧اٞت في مد

 
ً
 : اإلادلُت الخىمُت في اإلاكاع٦ت أَمُت: زالثا

ٓاَىحن مكاع٦ت حٗض ٓعٍت، ال٣ُم بخضٔ اإلادلُت الخىمُت في اإلا ا اإلاد   باٖخباَع
ًا
٢ٓذ هٟـ في ْْؾُلت َضٞا  زانت ؤَمُت جمشل ْهي ال

ٓاَىحن جضٍعب زاللِا مً ٍْخم الخٗلم، ٍَغ٤ ًٖ للٗالط بؾتراجُجُت ْؾُلت حٗض ؤجها خُض اإلادلي، اإلاجخم٘ جىمُت في  ٖلى اإلا

خماص ٖلى ٢ضعاتهم جىمُت ْبالخالي خلِا، ٦ُُْٟت ْاإلاك٨الث الحاظاث ٖلى الخٗٝغ ْفي الضًم٣غاَي، ألاؾلٓب  .ؤهٟؿِم ٖلى الٖا

٫ٓ  الٟغصي الؿل٥ٓ ًخٛحر اإلاجخم٘ جىُٓماث في اإلاكاع٦ت ٍَغ٤ ًٞٗ الؿل٥ٓ، لخٗضًل بؾتراجُجُت ؤجها ٦ما  ؾل٥ٓ بلى ٍْخد
ًاء م٘ ٍْخُلبها الخىُٓم َظا ًًِٗا التي ْاإلاٗاًحر ال٣ُم م٘ ًخ٤ٟ جىُٓمي ٗض٫ ؤن الٟغص مً ًخُلب ِٞٓ بلُّ اإلاىدؿبحن ألٖا  مً ٌُ

ّ٦ٓ   ال٣ُم جل٪ م٘ ًخ٤ٟ ختى ؾل
ًا
ٓما ْٖم  :الخالُت الى٣اٍ في اإلادلُت الخىمُت في ألاٞغاص مكاع٦ت ؤَمُت جبرػ ْاإلاٗاًحر،

ٓاَىحن-  1 م مً خؿاؾُت ؤ٦ثر َم الٗاصة في اإلادلُحن اإلا ٓن  ْلُاإلاا لّ، ًهلح ال ْما إلاجخمِٗم ًهلح إلاا ٚحَر  في بقغا٦ِم ٩ً
م الخىمُت ٖملُاث ٓظّ الظي الحؿاؽ اإلااقغ بمشابت ًجغي  ٖما ْعياَئ ٘ بلى الخىمُت ٖلى ال٣اثمحن ً  .مىاؾبت مكاَع

ٓاَىحن مكاع٦ت بن-  2 ٓن  ًجٗلِم الخىمُت في اإلا ٓن  التي الخضماث ْخ٣ُ٣ت ْبم٩اهُاتهم، مك٨التهم  جم ًضع٧  ؤجها ٦ما ٞحها، ٌكتر٧
٘ ٖلى اإلاجخمُٗت الغ٢ابت لخضُٖم َُبت ْؾُلت ٓمُت، الؿلُاث ؤ٢غتها التي اإلاكاَع ٓن  بظل٪ ْهي الٗم  لخٗضًل يمان بمشابت ج٩

  اإلاجخم٘ مهالح م٘ ًخمصخى بما ْالخىمُت الخُٛحر مؿاع

                                                           
 .192: مرجع سابق، ص  ،عبد الفتاح زلمد ،زلمد . 1
 .21:،ص 1980 ،القاىرة ،مركز البحوث جلهاز تنظيم األسرة كاإلسكاف،"منهج الدراسة االستكشافية عن المشاركة الشعبية "،الشنواين ،ىيفاء . 2
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ٓاَىحن اقترا٥ بن-  3 ٓمُت الؿلُت ْممشلي الكٗب بحن الٗال٢ت جىمُت بلى ًاصي اإلادلي اإلاجخم٘ جىمُت في اإلا  ال٣ًاء ْبالخالي الٗم
ٓاَىحن بحن الش٣ت اوٗضام مً ؤ٦ثر للخىمُت م١ٓٗ  َىا٥ لِـ خُض اإلاجخمٗاث، مً ال٨شحر ًاع١ الظي الك٪ ٖىهغ ٖلى  اإلا

ٓمُت ْألاظِؼة   صعاؾدىا، مجا٫ في زانت الح٩
ًا
ٓص حٗاْن  ؤن ًٖ ًٞال ٓص الكٗبُت الجِ ٓمُت ْالجِ  ؤَضاٝ ًد٤٣ الخىمُت في الح٩

ت اإلاالُت ؤلام٩اهُاث َظٍ ٢هغث ما ٞةطا الخُت، ٓن  باصع جىُٟظَا ًٖ الغؾمُت ْالبكٍغ ٓاَى ٓن  ٍَغ٤ ًٖ اإلا  ْيمً  -الظاحي الٗ

ؽ وؿ٤ ٓاجي ال مضْع ٓاَىحن إلاكاع٦ت الِامت الخهاثو مً حٗض ْهي ؤلام٩اهُاث َظٍ ج٨ملت بلى -ٖك  في زانت ْبهٟت -اإلا
ُٟت اإلاىا٤َ   حٗاوي التي الٍغ

ًا
  ه٣ها

ًا
ْلت بم٩اهُاث حعجؼ التي اإلاسخلٟت الخضماث في ْاضحا ا ًٖ الض ٓٞحَر ٫ٓ  ٢ض ٞتراث ج  ج٣هغ ْ جُ

 
ًا
ِٞا ٣ْٞا   .الا٢خهاصًت لْٓغ

٢ٓذ في للخىمُت الضًم٣غاَي الخسُُِ ًٖ الحضًض ًم٨ً ال-4 ٓن  الظي ال ٠٢ٓ في اإلاجخم٘ ؤٞغاص ُّٞ ٩ً  الى٣ض خُض مً ؾلبي م
 الجماٖاث صعاؾت جِٓغ َىا ْمً البىاءة، الاًجابُت آلاعاء ًٖ الحضًض ٖلى ال٣ضعة لضحهم لِـ بِىما الؿلبُاث ًٖ ْالحضًض

ْعَا اإلاجخمُٗت ْالخىُٓماث ت ال٣ُاصة ْؤن مجهم هاب٘ الخسُُِ بإن الىاؽ ٌكٗغ ؤن ٖلى الٗمل في ْص  َىا٥ لِـ ْؤهّ بهم، مىَٓ

ٓع  لٟغى مجا٫ باتهم يض ألام  .ٚع

ٓاَىحن مكاع٦ت بن- 5 ت نٟت الخىمُت ٖاثض ٖلى جًٟي اإلا ن ججٗلِم ؾٝٓ اإلاكاع٦ت َظٍ ألن الاؾخمغاٍع  الٗاثض َظا بإن ٌكْٗغ
ٓصَم هخاط َٓ ٓاء لجِ ٍٓت، ؤْ ماصًت ٧اهذ ؾ ٓن  زم ْمً باإلاا٫، مؿاَم ؤْ مٗى ٘ البرامج ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى ًدغن  التي ْاإلاكاَع

ٓن  ٘ البرامج ٖلى مداٞٓتهم مً ؤ٦ثر ٞحها ٌكاع٧ ٓن  التي ْاإلاكاَع  .ٞحها ٌكاع٧

ْع  ؤَمُت ٖلى الاظخماُٖت الضعاؾاث جا٦ض- 6  ٖملُت إلاؿاهضة الالػمت الخٛحراث ْبخضار ألامام بلى الخىمُت عجلت صٞ٘ في اإلاكاع٦ت ص
  بط الخىمُت،

ًا
ٟي اإلاجخم٘ في زانت الؿاثضة ْال٣ُم الاججاَاث بٌٗ ج٠٣ ما ٦شحرا ٓع  َْظٍ الخىمُت، ٖملُت الٍغ  ًم٨ً ال ألام

ا ٓة باؾخسضام ؤْ ال٣غاعاث بنضاع ٍَغ٤ ًٖ حُٛحَر ا ًم٨ً ْبهما ال٣  اإلاجخم٘ ٢ُاصاث مً ْباالؾخٟاصة اإلاكاع٦ت، ٍَغ٤ ًٖ حُٛحَر

ن ؤهٟؿِم اإلادلُحن الؿ٩ان ٣ًى٘ خُض  .  اإلاجخم٘ في بخضازّ ْؾاثل ٍْدضصْن  الالػم الخُٛحر ٣ٍْضْع

 
ً
 : الخىمُت في اإلاكاع٦ت اؾتراجُجُاث: عابٗا

ٓاَىحن َٝغ مً اإلادلُت اإلاكاع٦ت صٖم بن ٘ هجاح لًمان ْؾُلت ٌٗخبر اإلا ٘ بدىمُت الخانت اإلاكاَع  بدىمُت اإلاخٗل٣ت اإلاكاَع

٘ ْصٖم اإلاجخم٘،  .ُّٞ ؤلاهماثُت اإلاكاَع

ٓاَىحن مكاع٦ت ؤن خُض  لبٌٗ حٗخبر خُض اإلاكاع٦ت بلى الىٓغة ْجسخل٠ اإلاجخم٘، لخىمُت بؾتراجُجُت بمشابت ٌٗض بإهٟؿِم اإلا
ا، ٖلى ْالحٟاّ ْخماًتها، اإلاىٓمت لؿُاؾت جإًُض ألاخُان ٔ  ؤخُان ْفي اؾخ٣غاَع ٓن  ؤزغ  لخُٛحر ج٨ملت ؤْ ٖالظُت ؤصاة ج٩

 .اإلاىٓمت اٝؤَض لخدضًض اإلاؿاٖضة الٓؾاثل مً اإلاكاع٦ت حٗخبر ؤْ الاججاَاث

 :الخالُت الى٣اٍ في اإلاكاع٦ت بإهماٍ الخانت الاؾتراجُجُاث ؤَم ْجخجلى

 

 

                                                           
، االجتماع، العدد األكؿ، دار ادلعارؼ، القاىرة، مقالة يف الكتاب السنوم لعلم "مشكالت الوضع الراىن للتنمية الريفية في مصر "،صالح بسيوين ،زلمد . 1

 .75:ص،1980
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 الٗالحُت الخٗلُم اؾتراجُجُت: 

ٓم ٓاَىحن جضٍعب بلى جاصي اإلاكاع٦ت ؤن ؤؾاؽ ٖلى ؤلاؾتراجُجُت َظٍ ج٣   للٗمل اإلا
ًا
ٍٓا  ْجضُٖم ْلخ٣ُُم اإلاجخم٘، مك٨الث لحل ؾ

ْعٍ َْظا اإلاك٩لت لحل ٦إؾلٓب الخٗاْن  ٓص ًضٖم بض ٓمُت الجِ ٓص الخىمُت، في الح٩  بلى الاهخماء م٘ الىمٓ، جد٤ُ٣ بلى اإلاجخم٘ ٣ٍْ

 .الٗالط ؤؾالُب جدضًض زم ْمً اإلاسخلٟت مك٨الجّ ٖلى ْالخٗٝغ اإلاجخم٘

 الؿلى٥ حُٛحر اؾتراجُجُت : 

ٓن  التي بالجماٖاث ألاٞغاص جإزغ ٍَغ٤ ًٖ ْحُٛحٍر الؿل٥ٓ حٗضًل اإلاكاع٦ت ٍَغ٤ ًٖ ًم٨ً  الؿل٥ٓ ْحُٛحر ْحٗضًل بلحها، ًيخم
ٓن  ٧ان ٧لما ًخم ٓن  اإلاكاع٧ ٔ  طاث ْؤجها اإلاكاع٦ت، َظٍ ْعاء مً الٟاثضة ًخل٣  آن في ْللجماٖت ألهٟؿِم باليؿبت ظضْ

ٓم ، ْاخض ٖٓت ٖلى ؤلاؾتراجُجُت َظٍ ْج٣  : هي اإلاؿلماث مً مجم

ٓن  ٖىضما ألاٞغاص لضٔ الؿل٥ٓ في حُٛحر بخضار الؿِل مً ؤهّ - ْلت مً ؤ٦ثر الجماٖت، بلى ًيخم  .ٞغاصٔ َْم ٖلحهم الخإزحر مدا

ٓا ؤن ًم٨ً ال ْالجماٖاث ألاٞغاص - ن التي ال٣غاعاث صٖم ًدبظْن  ْل٨جهم جٟغى التي ال٣غاعاث ٣ًبل ْاة، زاللِا مً ٌكْٗغ  باإلاؿا
ٓن  ٔ  ا٢خىإ ًٖ طل٪ ٧ان بطا ؾُما ال مجهم الىابٗت ال٣غاعاث جىُٟظ ٖلى َْٗمل ٓم ؾٝٓ الظي الخُٛحر بجضْ  اجساط ٖملُت ٖلى ٣ً

ٓن  ْبظل٪ مجهم، الىابٗت ال٣غاعاث   جسل٤ ال٣غاعاث ٖملُت في اإلاكاع٦ت ج٩
ًا
ٖٓا  .الجضًضة باألَضاٝ الالتزام مً ه

 اإلاىْٟحن َُئت اؾخ٨ما٫ اؾتراجُجُت: 

ٓم ٓص اإلاكاع٦ت ٖلى الخإ٦ُض ٖلى ْج٣ ُٖٓت بالجِ ٓص ٖلى حٗخمض ٞهي الخىمُت، ٖملُت في الخُ  في العجؼ لؿض ْطل٪ الخل٣اثُت الجِ
ٟحن، َُئت ٖٓحن ٖلى بال٩امل حٗخمض اإلاضوي الُاب٘ طاث ْاإلاىٓماث اإلااؾؿاث بٌٗ َىا٥ ؤن لضعظت اإلآْ  ؤَضاِٞا إلهجاػ اإلاخُ

 .ْؤٖمالِا

 الخٗاون  اؾتراجُجُت : 

ٓم ٓص جمى٘ ألاَلُت اإلاكاع٦ت ؤن ؤؾاؽ ٖلى ْج٣ ٢ٓٗت ال٣ٗباث بٌٗ ْظ ْجهم ْؤن الخىمُت، زُت جىُٟظ ٖىض اإلاخ  ؤمغ ْبؾِامِم حٗا
عي  ٓباث، بٌٗ ٖلى للخٛلب يْغ ؼ بؾتراجُجُت ٞةن ْبظل٪ الهٗ ٣ِا ًٖ ًم٨ً ٖملُت حٗخبر ْالخٗاْن  الخٍٗؼ  ٖىانغ جإمحن ٍَغ

٫ٓ  بما بالخىمُت اإلا٩لٟت الُِئت ؤْ اإلاىٓمت، ؾُاؾت بىاء في حؿِم ظضًضة ٓص صْن  ًد ا حهضص ما ْظ ا اؾخ٣غاَع  .  ْاؾخمغاَع

اع  -1  :الخىمُت في للمكاع٦ت الخىُٓمي ؤلَا

ٔ  ًغجبِ ٓص اإلاكاع٦ت ْٞاٖلُت مؿخٓ ٓظ دب٘ مدضص مدلي جىُٓمي بَاع ب
َي
ٓاَىحن ٍْدٟؼ ٌصج٘ ؤن ٖلى ؤَمُخّ، ْج  اإلاكاع٦ت ٖلى اإلا

ٓج٣ت ٌك٩ل ؤهّ ٦ما الخىمُت، بغامج في  مسخل٠ ْبحن اإلاجخم٘، ؾ٩ان ؤوكُت بحن ْالخيؿ٤ُ الخٟاٖل زاللِا مً ًخم التي الب

ٓمُت) الغؾمُت ألاوكُت ، ظِت مً( الح٩ اع َظا خهغ ْوؿخُُ٘ ؤزٔغ ٍٓاث زالر في الخىُٓمي ؤلَا  : هي مؿخ

 

 

                                                           
 .194: مرجع سابق، ص  ،عبد الفتاح زلمد ،زلمد . 1
 .195 :نفس ادلرجع ، ص . 2
 



 
 
 

 

 

    2015 –  ٞبراًغ    : 05الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  
 

36 

اع -أ  : اإلادلُت اإلاباصعاث ٌشج٘ الخىُٓمي ؤلَا

٘ بظل٪ ٣ٍْهض ٓاعص حؿخٗحن التي جل٪ ْبالظاث طاتها، اإلادلُت البِئت مً جيب٘ التي اإلاكاَع  ؤَمُت لظل٪ ؤن الق٪ اإلادلُت، باإلا
 ٔ خماص ٢ُم لخىُٓم باليؿبت ٢هٓ ٍٓل اإلاجخم٘ في الظاث ٖلى الٖا ٘ ؾلبي مؿخ٣بل مجغص مً ؾ٩اهّ ْجد ٓمُت للمكاَع  بلى الح٩

٘ ْا٢ُٗت ْيمان الخىمُت، ٖملُت في بًجابُحن ؾ٩ان  .الخىمُت مكاَع

اع -ب  :اإلاكاع٦ت ٖلى اإلاىاَىحن ًدٟؼ الخىُٓمي ؤلَا

ٓٞغ ؤهّ خُض ْاث ً ٘ في اإلاكاع٦ت ٖلى اإلاجخم٘ ؾ٩ان ْجدٟؼ حؿدشحر ؤن ًم٨ً التي ألاص  بى٣ل ْطل٪ اإلادلُت، الخىمُت مكاَع
ٓماث ٘ ًٖ اإلاجخم٘ ؾ٩ان بلى اإلاٗل ا، اإلاؼم٘ اإلاكاَع ٘ جل٪ جىُٟظ في مكاع٦تهم ٖلى جترجب ٢ض التي اإلاؼاًا ْبًًاح بوكاَئ  .اإلاكاَع

عي  ٞمً لظل٪ اع ًىجح ل٩ي الًْغ ٓا٢ُٗت مغاٖاة اإلاكاع٦ت ٖلى اإلاجخم٘ ؾ٩ان جدٟحز مً الخىُٓمي ؤلَا  ٣ٍْهض ْالخضعط، ال
ٓا٢ُٗت ٢ٓٗاث زل٤ ٖضم بال ٓػَا التي ؤلام٩اهُاث جخٗضٔ ضخمت مدلُت ج ٓمُت الؿلُت جل٪ جد  َظٍ مشل بدىُٟظ اإلا٩لٟت الٗم
،٘ ٘ البضء اإلاكاع٦ت ٖلى ال٣اثمت ألاظِؼة جغاعي ؤن ٞهي الخضعظُت ؤما اإلاكاَع  ملمٓؾت ؤْ ٖاظلت آزاعا جيخج ؤن ًم٨ً التي باإلاكاَع

  ٞةجهم لِم اإلاكاع٦ت ظٓ جالئم ٞةطا اإلادلُحن، للؿ٩ان باليؿبت
ًا
ٓن  خخما   ؾِخجِ

ًا
جُا  . ؤنىاِٞا بكتى اإلاكاع٦ت بلى جضٍع

 
ً
 : اإلادلُت الخىمُت في اإلاكاع٦ت ومدضصاث صواٞ٘: زامؿا

ٓاَىحن مكاع٦ت بن ٢ٓ٘ ال ْبالخالي اإلاجخم٘، بىاء في ال ٞحهم مخإنلت ْاَغة لِؿذ اإلادلي اإلاجخم٘ جىمُت في اإلا  خ٣ل في اإلاماعؾحن ًخ
ٓعة اإلاكاع٦ت جخم ؤن الخىمُت ٓبت به ا لم ما جل٣اثُت ؤْ ٣ٖ ٓامل ْجضِٞٗا حؿدشحَر ٓاٞؼ صازلُت ْمدضصاث ٖ  خُض زاعظُت، ْخ

ٓظؼ ْاٞ٘ َظٍ ه  :الخالُت الى٣اٍ في الض

ٓن  الىاؽ ؤن خُض ألاؾاؾُت، اخخُاظاتهم بقبإ صعظت - ٖٓ ٓا الاظخماعي الٗمل بغامج في ًخُ ٔ  ل٣ُابل  ؤٖلى اخخُاجي مؿخٓ
ٓع  بلى ٧الحاظت  .الظاث ْج٣ضًغ ْالاخترام باالهخماء الكٗ

ٓاَىحن مكاع٦ت صعظت جخإزغ - ، الاظخماعي البىاء َبُٗت في الخىمُت في اإلاهلحت ؤصحاب ظاهب مً اإلا ٕٓ لل٣ٔٓ  التي الٗملُاث ْبى
٠٢ٓ بالخالي ٞهي ُّٞ، جخم ت مً ًدُدّ ما ْمضٔ الؿُاسخي الىٓام َبُٗت ٖلى جخ  ًٖ ْالخٗبحر الاظخماعي، اليكاٍ مماعؾت خٍغ

ٓة ٓن  مخٗضصة جىُٓماث في ال٣  حٗاملِا في الخىُٓماث َظٍ جغاعي ؤن ُٞجب ْالؿُاؾُت، الاظخماُٖت الحُاة نُاٚت في عؤي لِا ٩ً
ٍٓاث ٧ل في ال٣غاعاث اجساط في باإلاكاع٦ت لِم حؿمذ بدُض الش٣ت، مً الٗالُت الضعظت اإلاجخم٘ ؤٞغاص م٘  ؤم٨ً ما الخىُٓم مؿخ

عي  ْمً ق٩لُت ٖملُت مجغص لِؿذ اإلاكاع٦ت ٖملُت ؤن اإلاجخم٘ ؤَالي ٌكٗغ ْبدُض طل٪، ٓن  ًضع٥ ؤن الًْغ  بهظٍ الٗامل

ٓن  ؤن اإلاىٓماث ض ظظب في ًخمشل ألا٦بر بهجاٍػ ْؤن مجخم٘، ٧ل ًٖ ممشل ٓاَىحن مً اإلاٍؼ ٓا اإلا  .مسخلٟت مِام في لِكاع٧

ٓاَىحن مكاع٦ت صعظت - ٓن  الخىمُت في اإلا   -ال٣ٟحرة ٞالُب٣اث للمجخم٘، ْالا٢خهاصي الاظخماعي ْالىمٓ الخ٣ضم بمضٔ مَغ
مت ٓن   -اإلادْغ ٓلت ٖاصة ج٩ ٦ِٓا ٍْخمحز الب٣اء لِا ج٨ٟل التي الا٢خهاصًت خاظاتها بةقبإ مكٛ ٓن  بالٟغصًت ؾل  اَخمامِا ٩ٍْ
ٓاَىحن، لضٔ الا٢خهاصي الغزاء بضعظت ق٪ صْن  جخإزغ اإلاكاع٦ت ٞضعظت ي٠ُٗ، الٗامت بال٣ًاًا  اإلادلُحن ٞالؿ٩ان اإلا
ٓن  ٓظُت اخخُاظاتهم إلقبإ اإلادلي اإلاجخم٘ ؤوكُت في ٌكتر٧ ٓل  باألمً حكٗغ التي الُب٣اث ؤن ٍْالخٔ ألاؾاؾُت، الٟؿُ

ٓظُت ؤلاقبإ ٖلى ًى٨ٗـ الظي الا٢خهاصي ٓل ن في اإلاكاع٦ت ٖلى ؤٞغاصَا ٣ًبل الٟؿُ   .اإلادلي مجخمِٗم قْا
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-  ٔ ٖٓحن َىا٥ ؤن" ُٞلُبـ"  ًغ ُٖٓت للمكاع٦ت ه ْاٞ٘ َما الخُ ت الض بت باآلزٍغً الاَخمام في جخمشل ْالتي الٛحًر  زضمت في ْالٚغ
ْاٞ٘ الٛحر، اصة الظاث، لخد٤ُ٣ ٧الضاٞ٘ الظاجُت ْالض ٫ٓ  ًم٨ً بط الاظخماُٖت، ْاإلا٩اهت الاخترام ْبٍؼ  مكاع٦ت صعظت ؤن ال٣

ٓاَىحن ٔ  جخإزغ الخىمُت في اإلا ٓح بمؿخٓ ؽ"  ٍْا٦ض اإلادلي، اإلاجخم٘ ؾ٩ان َم ٓخاجّ، الٟغص آما٫ ػاصث ٧لما بإهّ طل٪" ْع م َْ 
  ؤ٦ثر ٧ان ٧لما

ًا
  . ْاإلاكاع٦ت لالهضماط مُال

٣ِا ًٖ ًم٨ً التي الٓؾاثل بخضٔ الاظخماُٖت اإلاىٓماث حٗخبر - ٓاَىحن اؾدكاعة ٍَغ م اإلا  في الاًجابُت اإلاؿاَمت ٖلى ْجدٟحَز
٘ اليكاَاث بٌٗ  التي اإلاِىُت ال٣ُاصًت ب٣ضعتها جمخاػ اإلاىٓماث َظٍ ؤن بلى طل٪ ًغظ٘ ٢ْض اإلادلُت، بمجخمٗاتهم جخم التي ْاإلاكاَع

ٓاَىحن م٘ جخٗاْن  ؤن حؿخُُ٘ ٔ  عؤي َْىا٥ الخىمُت، ٖملُاث زال٫ مً اإلا  ًٖ الخضماث في الخ٩امل جد٤ُ٣ ؤم٨ً ٧لما بإهّ ًغ
ٓلت ؤ٦ثر اإلادلُحن الؿ٩ان اقترا٥ ٧ان ٧لما اإلاىٓماث َظٍ ٍَغ٤ ٓٞحر هاخُت مً ؾِ  ْْؾاثل الخضمت ٖلى ْالتر٦حز الا٢خهاصًت الخ

ا الاجها٫  . ْٚحَر

 
ًا
ْع  ًٖ ًٞال ٓم الظي الض ٓعي وكغ في اإلاىٓماث بّ ج٣ ٓاَىحن ْجضٍعب الضًم٣غاَي ال جهم بصاعة ٖلى اإلا  في بإهٟؿِم اإلادلُت قْا

ْعَا ٦ْظا اإلادلي، الىُا١ م في ص ٍٓت ألاوكُت في الاقترا٥ ٖلى جدٟحَز ٓماث اإلاٗاٝع ج٣ضًم ٍَغ٤ ًْٖ الخىم  َظٍ ًٖ ْاإلاٗل
ٔ  ْالٟاثضة لؤلَالي ألاوكُت  .ٞحها مكاع٦تهم مً ْالجضْ

 
ً
 : اإلادلُت الخىمُت في اإلاكاع٦ت أهماٍ: ؾاصؾا

ٓع  جخٗضص ٓاَىحن مكاع٦ت ْؤهماٍ ن ٔ  مى٣ُت مً ْجدباًً الخىمُت في اإلا   آزغ، بلى مجخم٘ ْمً ألزغ
ًا
 اإلاخاخت اإلاكاع٦ت لٟغم ٣ْٞا

ٓاَىحن، ٔ  بلى مغخلت مً ْصعظتها اإلاكاع٦ت ؤهماٍ جسخل٠ ٦ما للم  في اإلاكاع٦ت ؤهماٍ جخمشل ٢ْض الخىمُت، ٖملُاث مغاخل مً ؤزغ
ٓعة ٓم التي اإلاجخمُٗت الجمُٗاث ؤْ الخىُٓماث بٌٗ في الخمشُل ٍَغ٤ ًٖ اإلاباقغة ٚحر اله  جىمُت هُا١ في جضزل بإوكُت ج٣

 :الخالُت الى٣اٍ في ؤق٩الِا ؤَم ْؾىٓضح اإلادلي اإلاجخم٘

 : اإلادلُت الؿلُت في الخمثُل -أ

ٓاَىحن َٝغ مً عؾمُا ْ صًم٣غاَُا اإلاىخسبت الُِئت جل٪ هي اإلادلُت بالؿلُت ْه٣هض ن ْبصاعة حؿُحر بهضٝ ، اإلا  اإلاى٣ُت قْا
ٗٝغ ما ؤْ اإلادلُت ٓاَىحن جىُٓم ْؾاثل ؤَم مً اإلادلُت الؿلُاث في الخمشُل ٌٗخبر خُض بالبلضًت، ٌٌ  الخىمُت، في للمكاع٦ت اإلا

  اإلاسخلٟت، ْمغاخلِا الخىمُت بخٟانُل جًُل٘ ؤجها خُض
ًا
ا ًٖ ًٞال ُٟت، اإلادلُت البلضًاث ظمُ٘ في اهدكاَع  ٖلى بىائها ٢ُْام الٍغ

 .صًم٣غاَي ؤؾاؽ

ت -ب  : اإلاجخم٘ جىمُت جىُٓماث ًٍٖى

 هُا١ في جضزل ْالتي الخىمُت ٖملُت مغاخل بجمُ٘ جًُل٘ التي اإلاباقغة ٚحر اإلاكاع٦ت ؤهماٍ بخضٔ اإلاجخم٘ جىُٓماث جمشل
  ازخهانِا

ًا
ْع  حؿِم ؤن ٍْم٨ً الٍغ٠ في ب٨ثرة جىدكغ الخىُٓماث َظٍ ؤن ًٖ ًٞال ٓص جىُٓم في ٞٗا٫ بض ٓاَىحن ظِ  في اإلا

ُٟت الخىمُت ْهُت الجمُٗاث ؤمشلتها ْمً زانت، بهٟت الٍغ ت ْالخالًا اإلادلي، اإلاجخم٘ جىمُت ْظمُٗاث الؼعاُٖت، الخٗا ٓاٍع  الج
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ٓجىا ال خُض للخًامً ٓم هظ٦غ ؤن َىا ًٟ ٓا٤ٞ 1417ٌ ٖام نٟغ 13 في اإلااعر 232-96:  ع٢م الخىُٟظي باإلاغؾ ٓهُٓ 29 ٫ اإلا  ؾىت ً
ٓجها جدضًض ٦ْظا الاظخماُٖت الخىمُت ٧ْالت بوكاء جًمً الظي 1996 ٧ٓالت َظٍ مِام ؤَم بحن مً ؤن خُض ، ألاؾاسخي ٢اه  : ال

٠ُ بٗملُاث بال٣ُام ْطل٪ البُالت خضة مً الخس٠ُٟ في اإلاؿاَمت - مت الؿ٩اهُت الٟئاث ؤْؾاٍ في الخْٓ  .ْالبُالت اإلادْغ

ٝ جدؿحن-  .الؿ٩اهُت الٟئاث لِظٍ اإلاِٗكُت الْٓغ

 .ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت ال٣اٖضًت اإلايكأث ٖلى الحٟاّ في اإلاكاع٦ت -

ًٍٓ مً الاؾخٟاصة ؤظل مً اهخ٣ائهم ًم٨ً الظًً ألاشخام جدضًض - ٔ  جدؿحن) مؿتهضٝ ج٩ ًٍٓ الخ٣جي، اإلاؿخٓ  مجا٫ في ج٩
ٓماث بُٖاء الٗاملت، الٟغ١  ٢ُاصة ٫ٓ  مٗل  ...(.اإلاهٛغة، اإلااؾؿاث حؿُحر خ

 طْي  الؿً، ٦باع ألاعامل، الخانت، الاخخُاظاث لظْي  ج٣ضم التي للخًامً الجؼاُٞت اإلاىدت: مشل الاظخماُٖت البرامج حؿُحر   -

ْم الضزل   .اإلاٗض

 
ً
 : اإلادلُت الخىمُت في اإلاكاع٦ت ٖىاة٤: ؾابٗا

ٓاَىحن مكاع٦ت ْاَغة بن ٖٓت ٖلى حٗخمض صًىام٨ُت ْٖملُت م٣ٗضة ْاَغة بمشابت حٗخبر الخىمُت في اإلا  مخٗضصة، مخٛحراث مً مجم

ٓصَا جدضًض في اليؿبي ْػهّ مجها ْل٩ل ا ْفي ْظ  .حُٛحَر

م ٓهُت الىهٓم مً ْبالٚغ ٓاًَ خ٤ ج٣غع  التي ال٣اه ٓاَىحن ٌكاع٥ التي ْالجمُٗاث اإلاىٓماث ْحٗضص اإلاكاع٦ت في اإلا  مً اإلا
ٓاَىحن مكاع٦ت  جم ؤن بال زاللِا،  مً الٗضًض بلى طل٪ ْمغظ٘ ب٨شحر، الِضٝ جد٤ُ٣ صْن  خا٫ الجؼاثغ في الخىمُت في اإلا

٢ٓاث  : ؤَمِا مً هظ٦غ التي اإلاٗ

ٓاَىحن بخؿاؽ اهدكاع-   تراب، ُّٞ ٌِٗل الظي اإلاجخم٘ في اإلا  ْهي الٟغص جيخاب اظخماُٖت خالت ًٖ ٖباعة ؤهّ بمٗجى بااٚل
  جخًمً

ًا
م بط ٨ٖؿُت، ؤْ ؾلبُت ٢ُما ٓجي الازخالٝ مً ْبالٚغ ٓل  ؤْ الاظخمإ ْٖلماء الٟالؾٟت مً للٗضًض ْالىٓغي  ؤلاًضً

  َىا٥ ؤن بال الىٟـ، ْٖلماء الؿُاؾت
ًا
 :ْهي لالٚتراب باليؿبت ؤؾاؾُت ٢ًُت ٖلى اجٟا٢ا

تراب مهُلح ؤن  جدضًض ؤجها خُض اإلاجخمٗاث، ْختى الجماٖاث ؤْ لؤلٞغاص باليؿبت الحُاة في الًُإ ؤْ العجؼ بلى ٌكحر الٚا
٠٢ٓ ٓػَّٗ، ؤلاهخاط مل٨ُت في ٨ًمً الح٤ بِىما ؤلاهخاط، ٖلى الؿُُغة ٣ٞضان جخًمً لالٚتراب الٛالبت الؿمت ْؤن ؾلبي، إلا  ْج
تراب الاظخماُٖت الٗال٢اث ْجخإزغ ْاهُت، الش٣ت ْٖضم ْالح٣ض الكضًضة اإلاىاٞؿت ْجيكإ بااٚل  الاؾخ٣اللُت بلى الٟغص ٍْمُل ْالٗض

 .اإلاجخم٘ مك٨الث م٘ حٗاملّ في ْالٟغصًت

تراب ًاصي غ الؿُُغة مً الخدغع  بلى جاصي اإلاكاع٦ت بِىما ؤلاوؿان، في ْاإلابٗضة الخال٢ت الُا٢اث ٢خل بلى الٚا  الُا٢اث ْجدٍغ

 .ْالخىمُت

ٓاَىحن لضٔ اإلاكاع٦ت مٗى٢اث ؤَم هدضص ؤن لىا ًم٨ً ٖامت ْبهٟت  :ًلي ُٞما اإلا

ٓع -  1 ٓا٢٘ حُٛحر بم٩اهُت مً بالُإؽ الكٗ ٓاظِت ؤلانالح جإزغ مً ْالىاجج اإلادُِ ال ٍٓلت، لٟتراث اإلاك٨الث ْم  ًجٗل مما َ

ٓن  ٓاَى ٓن  اإلا  . الخُٛحر بم٩اهُت في ًدك٩٨

                                                           
 .12: ،ص2000-02-9، صادرة بتاريخ 5، العدد"الجريدة الرسمية "رئاسة احلكومة، الدديقراطية الشعبية، اجلمهورية اجلزائرية . 1
 .5 :ص،2007، مام 4، عدد مطبعة القدسككالة التنمية االجتماعية،  . 2
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ٓٞغ ٖضم-  2 ٓاَىحن لضٔ بًجابي ٞغاٙ ٢ْذ ج ٝ ألن اإلا ٔ  ًجٗل آلان الجؼاثغي  اإلاجخم٘ بها ًمغ التي الا٢خهاصًت الْٓغ  مؿخٓ
ٓاص ٌِٗكِا التي الحُاة ٓم الؿ ٓن  ٩ًاص اإلاجخم٘ ؤٞغاص مً ألٖا ٔ  ٖلى ٩ً  ٦بحر، ظِض بظ٫ مجهم ٌؿخضعي مما الب٣اء، مؿخٓ

ٍٓل ٢ْذ ْاؾخٛغا١  .ألاؾاؾُت اخخُاظاتهم لؿض الٗمل في َ

ٓامل بٌٗ جإزحر-3 ٔ  ٞاهسٟاى اإلاكاع٦ت، ٖلى الاظخماُٖت الٗ  اهدضاع ؤن ٦ما اإلاكاع٦ت، صعظت ه٣و بلى ًاصي الخٗلُم مؿخٓ
 ٔ ٓاًَ الكغاثُت ال٣ضعة في ْاهسٟاى الا٢خهاصي اإلاؿخٓ  .اإلاجخم٘ في ْالٟاٖلُت اإلاكاع٦ت صعظت ٖلى ًازغ للم

ٓاثض جإزحر-  4 ٓص التي الٟ  بمضٔ الخىمُت في ْالجماٖاث ألاٞغاص مكاع٦ت جغجبِ خُض اإلاكاع٦ت، ْٞاٖلُت  جم في اإلاكاع٦حن ٖلى حٗ
ٓح ٓاثض ْي ٓن  التي الٟ ُٟت اإلاغؤة مكاع٦ت حٗثر ؾبب ًٟؿغ ْطا ٖلحها، ؾُدهل ٘ في الٍغ ٓص لٗضم ْطل٪ الخىمُت مكاَع ٓاثض ْظ ٞ 

٘ بغامج في مكاع٦تها زال٫ مً جلمؿِا مباقغة  .اإلادلُت الخىمُت ْمكاَع

تراب ْاَغة جإزحر-  5 ٓاَىحن مكاع٦ت ٖلى - ؾاب٣ا بلُّ ؤقغها ٦ما -الٚا ٓم الالمباالة حٗخبر خُض الخىمُت، في اإلا  ٖلى للضاللت مِٟ

ْع  بما الٟغص اَخمام ٖضم ٓلّ ًض ٓاَغ مً خ ٓا٠٢ ؤْ الٓ  .زانت ؤْ ٖامت بهٟت اإلاجخم٘ في اإلاسخلٟت اإلا

تراٝ ْٖضم اإلاغؤة م٩اهت اهسٟاى-6 ْعَا بإَمُت الٖا ُٟت اإلاغؤة -  الخىمُت في ص   الٍغ
ًا
٫ٓ  بما - زانت ٔ  هه٠ اقترا٥ صْن  ًد ٓ٢ 

با اإلادلي اإلاجخم٘  .الخىمُت في ج٣ٍغ

  اإلادلُت اإلاى٣ُت ي٠ٗ-7
ًا
  ختى ْ اظخماُٖا

ًا
٫ٓ  مما ؾُاؾُا ٓاَىحن بقغا٥ صْن  ًد    ْوكاَاتها بغامجِا في اإلا

 : الٗامت الىخاةج

 :الخالُت الىخاثج اؾخسالم ؾب٤ ما زال٫ مً وؿخُُ٘

ٓظّ الجؼاثغي  اإلاجخم٘ ٌِٗكِا التي اإلاك٨الث جدضًض في  -الاظخماعي ألازهاجي في ممشلت  -الاظخماُٖت الخضمت مؿاَمت- 1  ْب
غ٢ِا ؤؾالُبها ٖلى طل٪ في مٗخمضة خضتها مً ْالخس٠ُٟ ظِت مً َظا الٍغ٠ في ؤزو ٔ  ظِت مً اإلاسخلٟت الٟىُت َْ  .ازغ

خماص- 2 ٓاعص ٖلى بااٖل ٓٞغ التي اإلا ٟي اإلاجخم٘ ٖلحها ًخ  الاظخماُٖت ْالخىمُت ٖامت الكاملت الخىمُت جاصي ؤن ًم٨ً الجؼاثغي  الٍغ

  زانت
ًا
ْعا   ص

ًا
اَُت جد٤ُ٣ في عثِؿُا  .اإلاجخم٘ لِظا الاظخماُٖت الٞغ

ٍٓت ؾُاؾت بلى حؿدىض ال الجؼاثغي، الٍغ٠ في جىُٟظَا ًخم التي ْالا٢خهاصًت الاظخماُٖت الخىمُت- 3 ت، جىم  ْجسُُِ مًبَٓ
ؽ ٖلمي ت الؿاخت ٖلى حٛحراث مً َغؤ ما يٓء ٖلى مضْع ٓظض ال الجؼاثٍغ ٘ للبرامج الٟٗلي باإلاخاب٘ ٌؿمى إلاا م٩ان ً  ْاإلاكاَع

ٖٓت ٟي اإلاجخم٘ لخىمُت اإلآي  .الاظخماعي اجيألازو شخو في ْاإلاخمشلت الٍغ

ٓظِت الاظخماُٖت ال٣ُم- 4 ًٍٓ هخاط بال هي ما الاظخماُٖت الحُاة مجاالث في ْالجماٖاث ألاٞغاص لؿل٥ٓ اإلا  الاظخماعي الخ٩

 .مُٗىت مغخلت في الا٢خهاصي

ٍّٓ بلى ًاصي ألازحرة َظٍ ُٚاب ؤن خُض ؤلاهماثُت، البرامج ٖلى جغ٦ؼ ؤن ًيبػي التي الغ٢ابت ُٚاب- 5 ٓا٢٘ حك  ْالش٣افي الاظخماعي ال

ٟي للمجخم٘  .الجؼاثغي  الٍغ

                                                                                                                                                                                                 
 .169 : مرجع سابق، ص ،شفيق ،زلمد . 1
 .171:نفس ادلرجع، ص  . 2
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 : الخىنُاث

خباع بٗحن جازظ ؤن هغظٓ التي الخٓنُاث ؤَم ا٢تراح جم هخاثج مً الضعاؾت بلُّ اهتهذ ما يٓء ٖلى  الؿلُاث َٝغ مً الٖا

ٓمُت ٘ بغامج مؿُغي  َٝغ مً ْباألزو الٗم  :٧الخالي ْهي اإلادلُت الخىمُت ْمكاَع

٘ البرامج ج٣خهغ ال ؤن ًجب- 1 ٍٓت ْاإلاكاَع ٔ  ٖلى الخىم جي ؤْ الجِٓي  ؤْ اإلادلي اإلاؿخٓ  مً الكاملت الخىمُت خ٣٣خّ ما ٖلى الَٓ
ٓػَ٘ ٦ُُٟت ْٖلى الىمٓ في مٗضالث  ْاإلاٗاًحر ال٣ُم ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى الخىمٓي  البرهامج مالثمت بمضٔ بل خ٣٣خّ، الظي الٗاثض ج

ٟي للمجخم٘ ألانلُت الش٣اُٞت ْالخهاثو الاظخماُٖت  .الجؼاثغي  الٍغ

ٓن  ؤن ًجب- 2 ٓص ًيبػي ؤهّ بمٗجى الخىمُت في ج٩امل َىا٥ ٩ً ٍٓت البرامج بحن جيؿ٤ُ ْظ  في اإلادلُت الؿلُاث حٗخمضَا التي الخىم
 ٧اٞت حُٛحر ٌؿخلؼم الش٣اُٞت ؤْ الاظخماُٖت ؤْ الا٢خهاصًت الحُاة ٢ُاٖاث مً ٢ُإ ؤْ ظاهب في حُٛحر ؤي ؤن خُض ج٩املي، بَاع

ٓاهب ٍٍٓغ جىمُخّ اإلاغاص بال٣ُإ اإلاغجبُت الج ٓص ؤن الٗلم م٘ ْجُ عي  الاظخماعي ألازهاجي ْظ ٓن  ختى يْغ  في ٞٗالت الخىمُت ج٩

ٟي اإلاجخم٘  .الجؼاثغي  الٍغ

ٓن  ؤن ًجب لظا زُحرة، اظخماُٖت مك٩لت ألامُت بن- 3 ٘ البرامج ج٩ ٍٓت ْاإلاكاَع ْلت باإلوؿان الاعج٣اء ؾبُال في الخىم  ال٣ًاء ْمدا

 .اإلاك٩لت َظٍ ٖلى

ُٖٓت ٖلى الٗمل- 4 ٓعة الٍغ٠ ؾ٩ان ج الم ْؾاثل اؾخسضام زال٫ مً الؿ٩اوي الاػصًاص بسُ  مك٩لت خل ألن اإلاسخلٟت، ؤلٖا
 .زانت الاظخماُٖت ْالخىمُت ٖامت الكاملت الخىمُت في ٦بحر خض بلى ٌؿاَم الؿ٩اوي الاهٟجاع

 : زاجمت

ٓظُت اإلا٣اعبت َظٍ بٗض ٓل  الخىمُت َبُٗت ٖلى الًٓء ُّٞ ؤل٣ُىا ْالتي البدض، َظا ؤظؼاء يمً ٖغيىاَا التي الؿٓؾُ
ٟي للمجخم٘ الاظخماُٖت  ختى ًلؼم ٞةهّ الاظخماعي، ألازهاجي َٝغ مً اإلاؿخسضمت ْالُغ١  اإلاىاهج بلى ْؤقغها الجؼاثغي، الٍغ

ٟي اإلاجخم٘ في اإلاُضان َظا بػاء هٓغها ْظِت وٗٝغ  الضعاؾاث زال٫ مً اإلاسخلٟت الاججاَاث ٖلى الًٓء هل٣ي ؤن الجؼاثغي  الٍغ

ْلذ التي ٕٓ َظا جىا ٟي الاظخمإ ٖلم ٞحها بما   -اإلآي اث ٖىّ ٖبرث ْالتي -الٍغ ْلذ مدضصة هٍٓغ  َظا ٖلى حٗمُمِا ؤلام٩ان ٢ضع خا
ٕٓ  اإلاجخم٘ جىمُت هجاح ؤن خُض ْز٣اُٞت، ْاظخماُٖت ْا٢خهاصًت ؾُاؾُت زهاثو مً ًدملّ بما ْطل٪ اإلاجخمٗاث مً الى

ٟي ً الجؼاثغي  الٍغ ٘ البرامج ٞاٖلُت بمضٔ َع ٍٓت ْاإلاكاَع  ْه٣هض البرامج َظٍ مشل ٖلى ال٣اثمحن ظضًت ْمضٔ ظِت، مً َظا الخىم

ح بظل٪ لُت ْع ٓن  بها ًخمخ٘ ؤن ًجب التي اإلاؿْا ٓن  ٦ْظل٪ الخىمُت في ألازهاثُ  .الاظخمإ ٖلم في ألازهاثُ

ٓص، الاظخماعي الخٛحر بخضار في حؿاَم التي اإلاًِ بخضٔ هي الاظخماُٖت الخضمت مِىت ؤن اٖخبرها ٞةطا ٓلُاتها مً ٞةن اإلا٣ه  مؿئ
 
ًا
باث ٖلى للخٗٝغ وؿعى ْؤن بض ال َىا ْمً مىجؼاجّ، ْاؾدُٗاب الخٛحر ْمؿاًغة الخ٠ُ٨ ٖلى الىاؽ مؿاٖضة ؤًًا  ؤٞغاص ٚع

ٓلي الاظخماُٖت الخضمت ٞةن لظل٪ ْؤَضاِٞم، اإلاجخم٘   ج
ًا
  اَخماما

ًا
ت الٟغص ٢ُْمت الضًم٣غاَُت هدٓ ٦بحرا  ْاخترام الخٗبحر ْخٍغ

١ اخترام ًٖ جخسلى ؤن بضْن  ال٣ُٗضة  .الٟغصًت الْٟغ

اث مً ا٦دؿبّ ما ٧ل الاظخماعي ألازهاجي َْؿخسضم غ١  ْؤؾـ هٍٓغ ٓاػاة الخضمت ج٣ضًم في َْ  مِاعاث مً بّ ًخمخ٘ ما م٘ باإلا
اع ؤْ الِضٝ ألن اإلاِىُت اإلاباصت ظمُ٘ اٖخباٍع في ًإزظ ْؤن ْزبراث،  َٓ الاظخماُٖت للخضمت اإلاِىُت اإلاماعؾت ًد٨م الظي ؤلَا

اَُت جد٤ُ٣  .الٟغصًت باإلاهالح الخطحُت ٖضم م٘ ْللمجخم٘ للٟغص الٞغ

 



 
 
 

 

 

    2015 –  ٞبراًغ    : 05الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  
 

41 

:  اإلاغاح٘ ٢اةمت

ُٟت والخىمُت ال٣ُم" الخابعي، ٦ما٫،  (1) ٟي الاحخمإ ٖلم في صعاؾاث)  الٍغ  .1986 الكغ١،ال٣اَغة، جهًت ،م٨خبت ("الٍغ

ٖٓت (2) ْلي البى٪ زبراء مً مجم ُٟت الخىمُت"،الض ٓمي اإلاغ٦ؼ ،"الٍغ ت، للخىمُت ال٣ . 1975 ،الاؾ٨ىضٍع

ت أؾـ)  اإلادلي اإلاجخم٘ جىمُت مجا٫ في الاحخماُٖت الخضمت" مدمض، الٟخاح ٖبض مدمض، (3)  ،2ٍ ،("جُب٣ُُت وهماطج هٍٓغ
ٓجغ الٗلمي اإلا٨خب ٓػَ٘، ْاليكغ لل٨مبُ ت، ْالخ  .1996الاؾ٨ىضٍع

َٓغي، الِاصي، ٖبض (4) ت ،3ٍ الحضًض، الجامعي اإلا٨خب ،"الاحخمإ ٖلم ٢امىؽ" الج  .1998، ؤلاؾ٨ىضٍع

 .1982 ال٣اَغة، ،4ٍ َْبت، م٨خبت ،"الاحخماُٖت الخىمُت" خؿً، مدمض ، الباؾِ ٖبض  (5)

 الجامعي اإلا٨خب ،("اإلاجخم٘ ومك٨الث الخىمُت ٢ًاًا في صعاؾاث) الاحخماُٖت الخىمُت" ق٤ُٟ، مدمض، (9)
ت  .1994 ، الحضًض،ؤلاؾ٨ىضٍع

  الخىمُت "خؿً، َّ خؿحن، (21)
ً
ا   هٍٓغ

ً
ت الُِئت ،"وجُب٣ُُا  .1977ال٣اَغة، لل٨خاب، اإلاهٍغ

ٓاوي، َُٟاء، (24)  ْؤلاؾ٩ان، ألاؾغة جىُٓم لجِاػ البدٓر مغ٦ؼ ،"الكٗبُت اإلاكاع٦ت ًٖ الاؾخ٨كاُٞت الضعاؾت مىهج" الكى
 .1980 ال٣اَغة،

ٓوي، نالح مدمض، (25) ُٟت للخىمُت الغاًَ الىي٘ مك٨الث "بؿُ  الاظخمإ، لٗلم الؿىٓي  ال٨خاب في م٣الت ،"مهغ في الٍغ
، صاع ألا٫ْ، الٗضص  .1980 ال٣اَغة، اإلاٗاٝع

ٟي اإلاجخم٘ وجىمُت جىُٓم في ٢غاءاث اإلادلي، اإلاجخم٘ في اإلاجخمُٗت اإلاكاع٦ت" الٗغبي، مدمض، (30) ت، ،"الٍغ  .1986ؤلاؾ٨ىضٍع

 .1977، ال٣اَغة ،4ٍ الحضًض، ال٨خاب صاع ،"الكٗبُت واإلاكاع٦ت الخىمُت" ٖضلي،ؾلُمان، (32)

ٓعٍت (33) ت الجمِ ٓمت، عثاؾت ،الكٗبُت الضًم٣غاَُت الجؼاثٍغ ضة الح٩ ش ناصعة ،5الٗضص الغؾمُت، الجٍغ . 2000-02-9 بخاٍع

. 2007 ماي ،4 ٖضص ،ال٣ضؽ مُبٗت الاظخماُٖت، الخىمُت ٧ْالت (34)
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اث و مىاهج جُىع   قاملت هٓغة) باإلاضن الخًغي  الاحخماعي التر٦ُب حٛحر هٍٓغ

 (والخايغ اإلااض ي مابحن
 ،مهغ ال٣اَغة حامٗت/صعوَل مدمض مدمض ألامحر َضي .أ

 

: ملخو

ت ْألا٩ٞاع اإلاضازل البدض َظا ٌؿخٗغى  الجؼء ٞحهخم ، باإلاضًىت الحًغي  الاظخماعي التر٦ُب حٛحر صعاؾت في اإلاسخلٟت الىٍٓغ

ٓهاث ؤٚلب جدتها جىضعط ْالتي الخٛحر صعاؾت في الغثِؿُت الٗىانغ بٗغى مىّ ألا٫ْ  ٔ  اإلا٩ ٓإ:  ْهي ألازغ ٓامل ، الخٛحر ؤه  الخٛحر، ٖ
 ...  الخٛحر ْٖىانغ

ًا
ٓهاث جل٪ صعاؾت ألَمُت ْهٓغا ا الؿاب٤ اإلا٩  ٧ان للمضًىت الحًغي  الاظخماعي التر٦ُب حٛحر صعاؾت ٖىض ط٦َغ

اث مىاهج صعاؾت زال٫ مً ؾِخم ما َْٓ ٞحها للبدض هٓغي  بًُاع جدضًض مً البض  بالجؼء  -البدض ؾحهخم ْلظل٪...  الخٛحر ْهٍٓغ
ْلذ التي ألاصبُاث بٗغى  -ْالشالض الشاوي اث مىاهج جىا ٓعَا للمضًىت الحًغي  الاظخماعي التر٦ُب ْهٍٓغ  الؼمىُت اإلاغاخل ٖبر ْجُ

اصَا ْازخالٝ ، اإلاسخلٟت ٓػَ٘:  خُض مً اإلاضًىت جغ٦ُب جٟؿحر في ْع ٓامل بها اإلاسخلٟت الٗىانغ ج ٓإ طل٪ في اإلاازغة ْالٗ  ْؤه
٫ٓ  وؿخُُ٘ ْبظل٪...  بٗض ُٞما الىمٓ َظا ًٖ الىاججت الخٛحر ْاص م٨ٟغي  بإن ال٣    -اإلاىاهج جل٪ ْع

ًا
 اإلاٟاَُم مً بهُال٢ا

ٓا  -مىهج ل٩ل اإلادخلٟت ْؤلاججاَاث اث ٢ضم ٓا مسخلٟت مضازل يمً نىٟذ مخٗضصة هٍٓغ ْل  التر٦ُب حٛحر جٟؿحر زاللِا مً خا

:  اإلاىاهج لخل٪ الخالي الخهي٠ُ البدض بجب٘ ٢ْض ، اإلاضًىت في الحًغي  الاظخماعي

ْاثل  -Early Approaches  اإلاب٨غة اإلاىاهج)  مىاهج ،1980 بلى 1916 مً  –Modern Approaches الحضًشت اإلاىاهج ، الٗكٍغً ال٣غن  ؤ

٫ٓ  بهضٝ( 1990 بلى 1980 مً  –Postmodern Approaches الحضازت مابٗض  صعاؾت في الحضًشت باإلاىاهج مضزل ؤوؿب بلى الٓن
 . مضًىت بإي الحًغي  الاظخماعي التر٦ُب ْجٟؿحر

ٕٓ -Urban social structure الحًغي  الاظخماعي التر٦ُب ٓامل -Type of change الخٛحر ه ٖ  ٔ  Factors and the forces of الخٛحر ٢ْٓ

change- الخٛحر ٖىانغ Elements of change– ٓالٗمغاوي الىم Urban growth– الاعى اؾخٗما٫ Land use. 

:  ٖامت م٣ضمت

ت ْألا٩ٞاع اإلاضازل البدض َظا ٌؿخٗغى  زالر زال٫ مً باإلاضًىت الحًغي  الاظخماعي التر٦ُب حٛحر صعاؾت في اإلاسخلٟت الىٍٓغ

:  عةِؿُت أحؼاء

ٟاث صعاؾت : ألاو٫  الجؼء -1 ٓهاجّ للخٛحر اإلاسخلٟت ْاإلاٟاَُم لخٍٗغ  . ْم٩

 .مضًىت بإي الحًغي  الاظخماعي التر٦ُب صعاؾت إلاىاهج ٖغى : الثاوي الجؼء -2

اث صعاؾت : الثالث الجؼء -3  .مضًىت بإي الحًغي  الاظخماعي التر٦ُب لىٍٓغ

ٟاث"  الٗمغاوي الخٛحر .1  ": ومٟاَُم حٍٗغ
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:  وم٨ىهاجه الخٛحر مٟاَُم .1.1

م ٓم حٍٗغ٠ في ٧امىت مك٨الث زمت هجض ْل٨ىىا بالخٛحر ال٨بحر ؤلاَخمام ٚع  لم الٗلماء ؤن بال اإلاك٨الث َظة ٧ل ْعٚم الخٛحر مِٟ

ٓا ٟاث جهي٠ُ ٍْم٨ىىا ، الخٛحر حٍٗغ٠ ًٖ ٨ًٟ ٖٓاث ؤعب٘  في الخٛحر حٍٗغ :  ؤؾاؾُت مجم

ٟاث -1 ٖٓت َظة في ٞالخٛحر:  اإلاجخم٘ بىاء في اله٩ُلُت الخٛحراث ٖلى جغ٦ؼ التي الخٍٗغ ٟاث مً اإلاجم  بلى ٌكحر الخٍٗغ
الث ٓاػن  ، اإلاسخلٟت ؤظؼاثّ ْجغ٦ُب ، اإلاجخم٘  جم مشل ُٞت ألاؾاؾُت الُِا٧ل في ؤي ، اإلاجخم٘ بىاء في الخبضالث ؤْ الخد  بحن ْالخ

ْبالخالي ألاظؼاء َظة الث تهخم ٞهي ، ٔ  بالخد الث ٣ٍْهض ، اإلاجخمٗاث ٖلى جُغؤ التي ال٨بر ٔ  بالخد   جإزظ التي جل٪ ال٨بر
ًا
  ػمىا

ًا
ٍٓال َ 

ْثها في   جتر٥ ْالتي خض
ًا
 . اإلاجخمٗاث لبىاء الشابخت الُِا٧ل ٖلى اإلاضٔ بُٗضة ؤزاعا

ٟاث -2 ٓهاث في الخٛحر َٓ َىا ٞالخٛحر:  الىْاة٠ ٖلى جغ٦ؼ التي الخٍٗغ  ِٞٓ زم ْمً ، اإلاجخم٘ في الىٓامُت ؤْ اليؿ٣ُت اإلا٩
٣ت في حٛحر ُٖٓت في ؤْ ألاوؿا١، ْ الىٓم بها حٗمل التي الٍُغ ُٟي ألاصاء ه ٖٓت َظة جٟترى ْ ، ألاوؿا١ لِظة الْٓ  مً اإلاجم

ٟاث اث٠ وؿ٤ ل٩ل ؤن الخٍٗغ ٓاظِِا، ؤن ٖلُّ مدضصة ْْ  ْألاوؿا١ ألاؾاؾُت ألاوؿا١ في ًدضر ال ٞةهّ الخٛحر ًدضر ْٖىضما ً

ُت اث٠ في ًدضر ْل٨ىّ ٞدؿب، الٟٖغ  ؤصاء في ٦ٟاءة ؤ٢ل ؤْ ؤ٦ثر اليؿ٤ ًهبذ ؤن الى الخٛحر ًاصي ٣ٞض. ألاوؿا١ َظٍ ْْ
اثّٟ، ٣ت ٖلى ٌٗخمض ْطل٪ ْْ ٓامل الخٛحر بها ًدضر التي الٍُغ بُٗت ، ُّٞ الٟاٖلت ْالٗ ٢ٓاث َْ ُُٟت اإلاٗ  ٖملُت جٟغػَا التي الْٓ

 . الخٛحر

ٟاث -3 اث ٖلى جغ٦ؼ التي الخٍٗغ ٍٓاث مخٗضصة قاملت ٖملُت َىا الخٛحر :للخٛحر اإلاسخلٟت اإلاؿخٍى  ٖبر الحها الىٓغ ٍْم٨ً اإلاؿخ
ٍٓاث، َظة ٍٓاث َظة ؤن بل اإلاؿخ ٓهُت الخٛحراث لدكمل جمخض ْ الٟغص مً جبضؤ ؤن ًم٨ً للخٛحر اإلاؿخ ٔ  ٖلى جِٓغ التي ال٩  اإلاؿخٓ

 . الٗالمي

ٟاث -4 لى م٘  -الخٛحر ٖملُت في الؼمً بٗىهغ تهخم التي الخٍٗغ  الى ٌكحر َىا ٞالخٛحر :والىُُْٟت البىاةُت الٗىانغ التر٦حٖز
ٖٓت ٓص في مؿخمغ ٦ُان صازل الؼمً ٖبر اإلاخخابٗت الخبضالث ؤْ الٗملُاث مً مجم ٓظ   جيخج ْالتي ، ال

ًا
 ْالخباًً الازخالٝ مً ؤق٩اال

 .  اإلاجخم٘ في ْالٗال٢اث البىاء حٛحر بلى ًاصي ما َْٓ

  لٟذ ْل٣ض
ًا
 اإلاجاالث َظة خضصا ٢ْض ، الخٛحر بدٓر ٖلحها جغ٦ؼ ؤن ًجب التي ألاؾاؾُت اإلاجاالث الى ألاهٓاع  Gerth & Mills مً ٦ال

 في الغةِؿُت الٗىامل الخٛحر؟وما مٗض٫ الخٛحر؟ما اججاٍ ًخٛحر؟وما ًخٛحر؟٠ُ٦ الظي مالص ئ:  عثِؿُت ؤؾئلت زمؿت في

ٓع  ؤن S.Vagoخا٫ْ  ْل٣ض. الخٛحر؟ ٓاهب َظة ًُ   الخٛحر صعاؾاث في الج
ًا
ْلت في اإلاخهل ل٨ٟغة ٣ْٞا  ٖملي حٍٗغ٠ الى للخٓنل مدا

ٓاء -ٞالخٛحر ، للخٛحر   ٧ان ؾ
ًا
  حٛحرا

ًا
  ٚحر ؤْ مسُُا

ًا
  ؤْ مسُِ،٦مُا

ًا
  صعاؾخّ ًم٨ً  -٦ُُٟا

ًا
ٓهاث لؿخت ٣ْٞا  مجها ٧ل ٣ً٘ مترابُت م٩

 :  هي واإلا٨ىهاث ، مخهل ٖلى

خه أو الخٛحر هىٕ -1 ٕٓ ٌكحر : ٍَى  .للخٛحر جخٗغى التي الٗىانغ بلى الخٛحر ه

                                                           
1
 Morris Ginsberg: Social Change, British Journal of Sociology, Vol. 4, 1958, P 205 

2
 Francis R. Allen: Socio-Cultural Dynamics: an introduction to social change, New York: Macmillan, 1971, P 39 

 . 19ص  -مرجع سابق  -أمحد زايد ، إعتماد عالـ  3
4
 Robert H. Lauer: Perspectives on Social Change, 2nd edition, Boston: Allyn and Bacon, 1977 , P 4 

5
 Robert A. Nisbet: Social Change and History, New York: Oxford, 1969, P 168. 

 .349،ص 1981، ترمجة زلمد اجلوىرم كآخركف، الطبعة الرابعة ، دار ادلعارؼ، القاىرة، "تمهيد في علم االجتماع ":تـو بوتومور  6
   

7
 Steven Vago : Social Change, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980, PP 10-11 

 .22ص  -مرجع سابق  -أمحد زايد ، إعتماد عالـ  8
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 .الخٛحر ُّٞ ًدضر الظي اإلآي٘ بلى ٌكحر : الخٛحر مؿخىي  -2

 ْالخٛحراث اإلاضٔ ٢هحرة الخٛحراث بحن الخٟغ٢ت ًم٨ً الخٛحر،خُض ُّٞ ًدضر الظي الؼمجي اإلاضٔ بلى ٌكحر:الخٛحر ػمً -3
 . اإلاضٔ بُٗضة

 في ٌؿحر ؤْ ألامام بلى ج٣ضمي مؿل٪ في الخٛحر ٌؿحر ؤن ًم٨ً خُض الخٛحر ُّٞ ٌؿحر الظي اإلاؿل٪ بلى حكحر :الخٛحر وحهت -4
ٓن  ٢ض ٦ما ، الخل٠ بلى ج٣ِ٣غي  مؿل٪ ٓعٍا الخٛحر ٩ً   ؤْ  ًا  جُ

ًا
ا  ... جظبظباث ؤْ َٟغاث ق٩ل في ًدضر ٢ض ؤْ ، صاثٍغ

اصة ق٩ل في ًِٓغ ٢ض ٞالخٛحر ، الخٛحر م٣ضاع بلى ٌكحر :الخٛحر حجم -5  ٢ض ٦ما ، ظضًضة لٗىانغ َُُٟٟت بياٞت ؤْ بؿُُت ٍػ
ٓن  ٩ً  

ًا
، َامكُا حٛحرا ٓن  ٢ْض  ًا ٩ً  

ًا
  حُٛحرا

ًا
  ؤْ قامال

ًا
ٓعٍا  . ز

ت صعظت بلى ٌكحر ْ : الخٛحر مٗض٫ -6 ٓن  ٢ض ٞالخٛحر ، الخٛحر خضْر في البِء ؤْ الؿٖغ ٩ً  
ًا
ٗا   ؤْ ؾَغ

ًا
ٓن  ٢ْض ، بُُئا ٩ً 

 
ًا
  ؤْ مؿخمغا

ًا
ٓن  ٢ْض مخ٣ُٗا ٩ً  

ًا
  ؤْ مىٓما

ًا
ٍٓا  . ٞٓي

ٟاث لِظة ْاإلاؿخٗغى م -ٞحها ًجض الخٍٗغ  الى ٌكحر بإهّ ٖام بك٩ل الخٛحر حٍٗغ٠ ًم٨ً طل٪ ْٖلى ، مكتر٦ت ٖىانغ -ازخالِٞا ٚع
 اإلاؿخمغة الٗملُاث مً مخهلت ؾلؿلت ٖبر جدضر والتي اإلاجخم٘ بىاء ٖلى جُغأ التي ال٩لُت أو الجؼةُت الخدى٫  أق٩ا٫ ٧اٞت

٨ىن  الؼمً ٖبر اث ٖلى اإلاضي بُٗضة هخاةج لها ٍو م.   اإلاسخلٟت اإلاؿخٍى ٓاهب ألَم الخٍٗغ٠ َظا جىا٫ْ  مً ْبالٚغ  الخٛحر صعاؾت ظ
ٓإ مشل ٓامل الخٛحر ؤه ٔ  ْ ْالٗ   الخٍٗغ٠ َظا ًب٣ى ، ُٞت اإلاازغة ال٣ٓ

ًا
ٟا   حٍٗغ

ًا
ٓعٍا  ٖلى جٟغى البدض َظا في الخٛحر صعاؾت ألن ، ن

  ًخٗٝغ ؤن الباخض
ًا
 . ْؤبٗاصٍ الخٛحر ٖىانغ ٖلى ؤًًا

:  للخٛحر اإلاهاخبت ؤلا٨ًىلىحُت الٗملُاث 1.2

" الالجغ٦ؼ" الدكدذ ؤْ الخسلخلْ Concentration التر٦ؼ) َما عثِؿِخحن ٖملُخحن بلى للخٛحر اإلاهاخبت الٗملُاث صعاؾت جى٣ؿم

Deconcentration)،(ت تCentralizationْ اإلاغ٦ٍؼ ٓظؼ ٖغى ًلي ُْٞما  ،  (Decentralization الالمغ٦ٍؼ ٓم م   إلاِٟ
ًا
:  مجها ٦ال

ٓمي - ٓػَ٘ ٖلى جُغؤ التي الخٛحراث بلى ٌكحران والدكدذ التر٦ؼ مِٟ ٔ  مى٣ُت مً للهجغة هدُجت اإلا٩ان ٖبر الؿ٩ان ج  ؤْ ألزغ

اصة مٗضالث في لئلزخالٝ هدُجت ً ٌٗبر خُض -الُبُُٗت الٍؼ  الخسلخل ٌٗبر بِىما ، اليكاٍ مغ٦ؼ بلى ظاطبت بهخ٣ا٫ خغ٦ت التر٦ٖؼ
.  الخاعظُت ؤَغاّٞ اججاٍ في اإلاغ٦ؼ َظا ًٖ بُٗضا َاعصة بهخ٣ا٫ خغ٦ت ًٖ

ت ٖملُتي ؤما - ت اإلاغ٦ٍؼ ٖاث جغ٦حز ٖضم ؤْ جغ٦حز مضٔ بلى ٞدكحران والالمغ٦ٍؼ ت الهىاُٖت اإلاكْغ  ؤْ اإلاضًىت صازل ْالخجاٍع
ت ٖملُت ؤزغث ْل٣ض.   زاعظِا ٔ  مؿُداث ٖلى الحًغي  الٗمغان وكغ ٖلى الالمغ٦ٍؼ ْص زل٠ ٦بر ت اإلاضًىت خض  ال٣اثمت اإلاغ٦ٍؼ

 ْ ٓاء لِا اإلاخازمت اإلاىا٤َ لخٛؼ ٓاحي"  ؾ غاٝ  -اإلاخازم الٍغ٠  -الً ت ألَا  .  "  الحًٍغ

                                                           
 .181، ص 1982، دار ادلعارؼ ، القاىرة ، " التغير االجتماعي ":زلمد اجلوىرم ، علياء شكرم ، على ليلة  1
 .21ص  -مرجع سابق  -أمحد زايد ، إعتماد عالـ  2

3
  Alvin Boskoff : The sociology of urban regions , 2nd edition , New York : Appleton-Century-Crofts , 1989 , PP 11 - 

15. 
، رسالة ماجستًن ، "منهج التكثيف الحضرى للتحكم فى الزحف الحضرى بالهوامش الحضرية الريفية لألقاليم الحضرية الكبرى": كليد نبيل على بيومى 4

 .29، ص 2000كلية التخطيط االقليمي كالعمراين ، جامعة القاىرة ،
 .36، ص 1997، ادلكتب العلمي ، القاىرة ، " سكان المدينة بين الزمان والمكان -علم االجتماع الحضري  ":السيد حنفي عوض  5
 .132، ص 1981، دار ادلعرفة ، القاىرة ، سنة  "دراسة في علم االجتماع الحضري -المدينة  ":السيد احلسيين  6
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ٓمي َْٗض ت) ،"(الالجغ٦ؼ" ْالخسلخل التر٦ؼ) مِٟ ت اإلاغ٦ٍؼ  ُٞما ْزانت الخٛحر بٗملُت الهلت طاث اإلاٟاَُم ؤ٦ثر مً ، (ْالالمغ٦ٍؼ
ٓمحن ًٓل ْل٨ً زام، بك٩ل اإلاضن همٓ ؤْ الٗمغان حٛحر ٖملُت ًسو ٓم بضًالن لِؿا اإلاِٟ  خالت ًٖ ٌٗبران ألجهما ، الخٛحر إلاِٟ
ا اإلاجخمٗاث بىمٓ جخٗل٤ زانت ، بلى مغخلت مً ْحٛحَر ٔ  ْٖملُاث الٗملُت َظة ٖلى ٌكخمل ِٞٓ الخٛحر ؤما ؤزٔغ  ٖضًضة ؤزغ

٫ٓ  جخهل ٓم ِٞٓ ، اإلاجخمٗاث بخد ٓمي مً ؤقمل مِٟ ت ، ْالخسلخل التر٦ؼ مِٟ ت ْاإلاغ٦ٍؼ   ْلّ ْالالمغ٦ٍؼ
ًا
  ؤ٦ثر ؤبٗاصا

ًا
.  بحؿاٖا

:  واؾخيخاج زالنت

٫ٓ  ًم٨ً ال ؤهّ مماؾب٤ ًخطح ٓم َىا٥ بإن ال٣ ٓهاث نُاٚت بّ ًم٨ً مدضص حٍٗغ٠ ؤْ مِٟ  لضعاؾت الغثِؿُت اإلاجاالث ؤْ اإلا٩
ٓهاث َظة جدضًض في اإلاٟاَُم جل٪ بزخلٟذ ،خُض للمضًىت الحًغي  الاظخماعي التر٦ُب حٛحر ٫ٓ  اإلا٩  ل٩لٍل  مدضص مؿمى بلى ْالٓن

م ، مجها ٓص ٖلى  -بًِٗا في مباقغ ٚحر بك٩ل ٧ان ْبن  -اج٣ٟذ ؤجها بلى ؤلازخالٝ طل٪ مً ْبالٚغ ٓهاث زالزت ْظ  في عثِؿُت م٩
ٓهاث ؤٚلب جدتها جىضعط مضًىت ألي الٗمغاوي الخٛحر صعاؾت ٔ  اإلا٩  ْهي ، البدض في ؤؾاسخي بك٩ل بؾخسضامِا ؾِخم ْالتي ، ألازغ

:  ٧الخالي

ٓإ بضعاؾت ْحهخم: الخٛحر أهىإ .1 ُُٟت اإلا٩اهُت  -الىاخُخحن مً باإلاجخم٘ الخٛحر ْؤهماٍ ؤه   زهاثو ْجدضًض  -ْالْٓ
ًا
 مجها ٦ال

ٓامل ْثها الالػمت الؼمىُت ْالٟتراث ٖلحها اإلاازغة ْالٗ  .ٖلحها اإلاترجبت ْالىخاثج الخٛحر ْق٩ل لحض

ٓامل بضعاؾت تهخم ْ:الخٛحر ٖىامل .2 ٔ  الٗ   الاظخماعي ْجغ٦ُبها اإلاضن حٛحر ٖلى اإلاازغة اإلاسخلٟت ْال٣ٓ
ًا
ٓاءا  ؤْ الضازلُت ؾ

 . الخاعظُت

 -ألاعاضخي ؤؾٗاع -ألاعاضخي اؾخسضاماث مشل اإلاضًىت في اإلاسخلٟت الخٛحر ٖىانغ ْجدلُل بضعاؾت ْحهخم:الخٛحر ٖىانغ .3

 . بلخ... الؿ٩اهُت الٟئاث

:  الخًغي  الاحخماعي التر٦ُب مىاهج .2

ٓع  باؾخٗغاى البدض مً الجؼء َظا حهخم م٨ً..  الخًغي  الاحخماعي التر٦ُب مىاهج جُ   اإلاسخلٟت اإلاىاهج َظة ٖغى ٍو
ً
 َب٣ا

: ًلي ٦ما الؼمني لخُىعَا

ْاثل -اإلاب٨غة اإلاىاهج .1  . الٗكٍغً ال٣غن  ؤ

 .1980 بلى 1916 مً  -الحضًشت اإلاىاهج .2

 .1990 بلى 1980 مً  -الحضًشت مابٗض اإلاىاهج .3

  :للمضًىت الضازلي التر٦ُب صعاؾت في"  Approaches ylraE  اإلاب٨غة اإلاىاهج"  2.1

 البُئُت اإلاضازل MSILATNEMNORIVNE :  

َٓـ َْٗض ، الٗكٍغً ال٣غن  مً ألا٫ْ  الىه٠ زال٫ ْالبِئت الؿ٩ان بحن الٗال٢ت بضعاؾت ؤلاَخمام بضؤ ٓعص ل  Lewis Memford ممٟ
اص ؤبغػ  مً عة الُبُُٗت البِئت ٖلى التر٦حز ؤَمُت بلى ًظَب ْ اإلاىهج َظا في الْغ ا م٘ ؤلاوؿان جإ٢لم ْيْغ م ٖىانَغ  ماًدُِ ٚع

                                                           
1
  Alvin Boskoff – OP.CIT - PP 11 – 15. 

2
 Tim Hall : Urban Geography ، 3rd edition ، London and New York : Routledge ، 1998 ، P 22  .  

3
 Michael Pacione : Urban geography : a global perspective ، 2nd edition ، Milton Park، Abingdon، Oxon ; New York 

: Routledge ، 2005، P 28  .  
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ٓاظّ التي اإلاؿخٗهُت اإلاك٨الث ؤن بلى ْؤقاع ، نٗاب مً طل٪ ٓاػن  لٗضم هدُجت جيكإ اإلاجخم٘ ج  الُبُُٗت البِئت بحن الخ
:   ؤؾاؾُحن مىهجحن ٖلى البُئي اإلاىهج ْجإؾـ.   ؤلاوؿاهُت ْالش٣اٞت

 : Site and Situation اإلاىي٘ و اإلاى٢٘ -أ
٢ِٓٗا مٓيِٗا مىُل٤ مً للمضًىت اإلاىهج َظا ٍْىٓغ  ، اإلاضن ب٣ُت ْبحن بُجها ال٣اثمت الٗال٢اث ٌكمل ٖام اَاع يمً ْم

ْلى ْالضعاؾاث ْلذ التي ألا ٍٓاث جىا ت الى ٫ٓ  مٟاَُمِا ٦شٟذ الحًٍغ ٓاي٘ خ ٍٓاث َظة جدخلِا التي اإلا  باإلآي٘ ؤلاَخمام ٧ْان الى

ْلى بالضعظت الُبُُٗت ْبم٩اهاجّ زهاثهّ ٖلى ًتر٦ؼ .  ألا

 : Urban Morphologyالٗمغان مىعٞىلىحُت -ب
م ٓاضحت البؿاَت مً بالٚغ  بخدلُل اإلاِخمت ألا٩ٞاع مً ال٨شحر ٖلُت ٢امذ الظي ألاؾاؽ ٧ان ْل٨ىّ الؿاب٤ اإلاىهج في ال

ٓظُت ٓل ٓعٞ ت اإلا ا الحًغي  الىمٓ اهماٍ ِٞم اإلاىهج َظا ٍْدا٫ْ  ، Urban morphological analysisالحًٍغ  صعاؾت زال٫ مً ْحٛحَر
ت اإلاىا٤َ همٓ مغاخل  َظا في بغػ  ٦ما ، ْجغ٦ُبها اإلاضًىت بك٩ل اإلاخٗل٣ت اإلاسخلٟت الضعاؾاث اإلاىهج َظا ًٖ ٖبرث ْل٣ض ، الحًٍغ

ُٟت اإلاىهج ٓػَ٘ اإلاضًىت ْْ  . ٞحها ألاعاضخي بؾخسضاماث جباًً ْ بها ألاوكُت ْج

ىضما  أزغ ًٖ البدث في أزظوا اإلاضن وهمى وكىء لخٟؿحر طاتها خض في ٧اُٞت ٚحر الُبُُٗت الخهاةو أن الباخثىن  وحض ٖو

.   اإلاضن همى ٖلى وؤلاحخماُٖت ؤلا٢خهاصًت ال٣ىي 

  : للمضًىت الضازلي التر٦ُب صعاؾت في" Modern Approaches  الخضًثت اإلاىاهج" 2.2

 ؤلاًجابُت اإلاضازل POSITIVISM- Positivist Approaches  :

م ٓح ِْغث ْل٨جها 1820 ٖام بلى جغظ٘ ؤلاًجابُت اإلاىاهج ؤن مً بالٚغ ْازغ في الحًغ ظٛغاُٞت في بٓي ٓع  م٘ ْطل٪ 1950 ٖام ؤ ِْ 

 Scientific الٗلمُت اإلاىاهج جإزحر ٖام بك٩ل ؤلاًجابُت اإلاىاهج ٨ْٖؿذ ،"  The spatial analysis school اإلا٩اوي الخدلُل مضعؾت" 
approaches ٓم ٖلى :    ؤؾاؾُحن مىهجحن بلى ؤلاًجابُت اإلاىاهج ْجى٣ؿم ، Social sciences ؤلاظخماُٖت الٗل

 :  Ecological Approaches ؤلا٨ًىلىحُت اإلاىاهج -أ

اص ؤبغػ  مً َْٗض ٓجي اإلاىهج ْحهضٝ ، Burgess بحرحـ ْ McKenzie م٨جزي ْ Park باع٥ اإلاىهج َظا ْع ٓل  ألاهماٍ جدلُل بلى ؤلا٩ً
ت ٖٓاث بحن الخىاٞـ يٓء في الحًٍغ ٓا٢٘ ٖلى للؿُُغة ؤلاظخماُٖت اإلاجم ٓع  بلى ًاصي ما َْٓ باإلاضًىت مُٗىت م  ممحزة مىا٤َ ِْ

ٓجي اإلاىهج ٍْغجبِ.اإلاضًىت صازل ٓل ت اإلاجخمٗاث صعاؾت في ؤلا٩ً  مضعؾت"في 1940 -1916 مً الٟترة قِضتها التي بال٨خاباث الحًٍغ

ٓا عؤٔ ٞل٣ض ، " The Chicago School of Urban Sociology الحًغي  لئلظخمإ ق٩ُاٚٓ  ْاَغة اإلاضًىت ؤن اإلاضعؾت َظة باخش
  جخُلب بظخماُٖت

ًا
  اإلا٣ٗض الحًغي  لتر٦ُبها جدلُال

ًا
  الخدلُل َظا ٧ان ْل٣ض الجهاجي، ق٩لِا في الدكابّ ألهماٍ ْجدضًضا

ًا
 مخإزغا

ٓظُت ْصعاؾاتهم ألاخُاء بٗلماء ٓل ٓان ؤلا٩ً ٢ٓاث َظة ْٖال٢ت ْالىباث للحُ  البٗض ٞةن َىا ْمً ٞحها، حِٗل التي بالبِئت اإلاسل
ٓجي ٓل ٓػَ٘ ٌٗجي ؤلا٩ً ٓا٢٘ بحن الٗال٢اث صعاؾت ٦ْظل٪ اإلاضًىت صازل ْاليكاَاث للؿ٩ان اإلا٩اوي بالخ  اإلاضًىت بٓؾِ ال٣اثمت اإلا

                                                           
1

 .135، ص 1980ادلطبوعات ، الكويت ،  ة، ككاؿ" ةاالتجاىات المعاصره فى الدراسات الحضري": ؽ يعقوب القطب ابوعياش ، اسحأعبدااللو  
2
 Tim Hall  - OP.CIT - P 22  

3
 Michael Pacione  – OP.CIT – P 28  .  

4
 Tim Hall  – OP.CIT – P 22  .  

5
 IBID - PP 23-25  .  

6
 David Clark: Urban Geography: an introductory guide, London; Canberra: Croom Helm, 1982, P 142  .  
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 بغظـ ؤبغػَم ْلٗل ممحزة شخهُت مجها ل٩ل بظخماُٖت مىا٤َ بلى اإلاضًىت ج٣ؿُم بلى الباخشحن بٌٗ طل٪ صٞ٘ ْل٣ض ، ْؤَغاِٞا
Burgess (1925)، ْاثغ مً ٖضص بلى ق٩ُاٚٓ ٢ؿم ْالظي ٓاخض اإلاغ٦ؼ طاث اإلاخٗا٢بت الض ما٫ حي ًمشل ْالظي ال .   اإلاغ٦ؼي  ألٖا

:   Neo-classical Approaches الخضًثت ال٨الؾ٨ُُت اإلاىاهج -ب

  ٖلحها ماًُل٤ ْهي
ًا
ت) ؤلا٢خهاصًت اإلاىاهج ؤًًا "  ٖلى ؤلا٢خهاصي اإلاىهج َْٗخمض ، Economic(Trade-off) Approaches( الخجاٍع

 ٖلى لخىاٞـ ٦ىدُجت اإلاضًىت صازل ألاعى بؾخسضام ؤهماٍ ٍْٟؿغ" Neo-classical economics الحضًض ال٨الؾ٩ُي ؤلا٢خهاص ٖلم
ت ٢ُْمتها ألاعى اث ْجغظ٘.ؤلاًجاٍع ٓطط بلى الحًغي  التر٦ُب في ؤلا٢خهاصًت الىٍٓغ  بّ ظاء الظي الؼعاُٖت ألاعى بؾخسضام هم

خّ في ْألاؾاؽ ،Von Thunen(1826) ججن ٞىن  ٫ٓ  ػعاٖت ٢غاع ؤن َٓ هٍٓغ ْص ؤْ بالٗاثض ًخدضص مٗحن مده  لّ ؤلا٢خهاصي اإلاغص

ْعٍ ٌٗض ْالظي  Farmhouse اإلاؼعٖت مؿ٨ً ًداٍ زم ْمً اإلاؼعٖت، مً ْالى٣ل ؤلاهخاط ج٩ال٠ُ زهم بٗض الؿٗغ صالت بض

ٓطط َظا َْكبّ. ٖىّ بالبٗض ٢ُْمتها ٦شاٞتها ج٣ل ألاعاضخي بؾخسضاماث مً بدل٣اث  Haig َُجْHurd(1903) َىاعص بّ ماظاء الىم

ٓعٍ ْالظي ،( 1926)  ألاؾاؾُت ْالٟغيُت ، Mills (1972) مُلؼْMuth (1969) مىر ،Alonso (1964) ألىوؿى ،Kain (1962) ٦حن َ

ٓن  ألاعاضخي مال٥ ؤن هي الىماطط َظة في ْل  ٞةن ْبالخالي ،"الى٣ل ج٩ال٠ُ ػاصث ٧لما ؤي" اإلاؿاٞت َالذ ٧لما ؤلاًجاعاث ج٣لُل ًدا

٢ٓ٘ بزخُاع ٢غاع ٓن  ما م ٢ٓذ ؤي -Minimizing the costs الخ٩ال٠ُ ج٣لُل بهضٝ ٩ً  Maximizing the اإلاىاٞ٘ ْحُٗٓم  -ْاإلاا٫ ال

benefits ، ًاإلاىٟٗت بمبضؤ ٖجهما الخٗبحر ٍْم٨  ٔ .    Utility maximizationال٣هٓ

ٖٓت ؤلاًجاعاث في ؤلازخالٝ َظا ٞةن ْٖلُّ ٓع  بلى ًاصي اإلاضٞ ْاثغ ِْ  ْؤلاظخماُٖت ؤلا٢خهاصًت ألاوكُت ٖلى حكخمل مخٗا٢بت ص

ٓصة ٓظ ٓاث في الباخشحن بٌٗ ْخا٫ْ .اإلاضًىت في اإلا  ئًٟاهؼ مشل اإلا٣ٗضة الحضًشت اإلاضن م٘ لُخالثم اإلاىهج َظا حٗضًل الازحرة الؿى

Evans (1973)،عوماهىؽ Romanos (1976 )ْ عحكاعصؾىن Richardson (1977 )٪خضًض خًغي  ب٢خهاص لخ٣ضًم"  ْطل New urban 

economics "خباع في ًإزظ ٓهاث مسخل٠ ؤلٖا ْعَا للمضًىت ؤلا٢خهاصًت اإلا٩ اث٠ جدضًض في ْص .   بها ألاعى ْْ

الؿلى٦ُت اإلاضازل  BEHAVIOURALISM-  Behavioural Approaches   :

  ٖلحها ماًُل٤ ْهي
ًا
ٓعث ، Social Area Analysis Approach الاحخماُٖت اإلاىا٤َ جدلُل مىهج ؤًًا  الحًغي  التر٦ُب صعاؾت جُ

 اللظًً ،Shevky and Williams (1949 ) ٍْْلُامؼ ق٩ُٟي ؤبغػَم الباخشحن بٌٗ ًض ٖلى ألاعبُٗىاث مىظ ْاإلا٩اوي ؤلاظخماعي
  بؾخسضما

ًا
ٓبا ت ألا٢ؿام في الخٗضاص بُاهاث جهي٠ُ ٖلى ٌٗخمض ؤؾل   ْؤٖاص ، للمضًىت ؤلاصاٍع

ًا
 Shevky and Bell ْبُل ق٩ُٟي مً ٦ال

ٓطط في ؤلاؾلٓب َظا نُاٚت( 1955) ت مً بقخ٤ ْالظي Model of social change ؤلاظخماعي الخٛحر هم  للخباًً الٗامت الىٍٓغ
  ط٦غ ْل٣ض.A general theory of urban differentiation" الحًغي 

ًا
 الحًغي  اإلاجخم٘ ؤن Shevky and Bell ْبُل ق٩ُٟي مً ٦ال

ُٖٓت في الخٛحر ؤصٔ ٣ٞض ، ْؤلاظخماُٖت ؤلا٢خهاصًت الٗال٢اث في ألاؾاؾُت بالخٛحراث بعجبِ الحضًض الهىاعي  ألاوكُت ه
ٓع  بلى ٦ْشاٞتها ؤلاظخماُٖت   جخُلب خضًشت ب٢خهاصًت هٓم ِْ

ًا
ٓاٖا  مً ْالخٗلُم اإلاِىت ؤنبدذ ختى ْاإلاًِ اإلاِاعاث مً مسخلٟت ؤه

٢ٓذ هٟـ ْفي. ؤلاظخماعي الخباًً في الٗامت اإلا٣اًِـ ُٟي الخباًً ؤصٔ ٣ٞض ال  ْؤلا٢خهاصًت ؤلاظخماُٖت الٟغم جؼاًض بلى الْٓ
ٓع  ْؾمذ اإلاضًىت في اإلاخاخت ٫ٓ  اإلاتر٦ؼ( البضاجي) الخ٣لُضي الحُاة همِ ًٖ البضًلت ألاوكُت مً ٖضص بِٓ  ؤَم ْلٗل.  ألاؾغة خ
ٓع  اإلاضًىت في الٗغ٢ُت الجماٖاث مً ٦شحر ْبوٗؼا٫ ْجغ٦ُبهم الحًغ ؾ٩ان في الضاثم الخٛحر َٓ طل٪ مٓاَغ ِ  باإلاىا٤َ ماٌٗٝغ ْْ

                                                           
1
 Mark Abrahamson: Urban Sociology, 2nd edition, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1980, P 9  .  

2
 David Clark – OP.CIT – P 145. 

3
 Tim Hall  – OP.CIT – P 24 . 

4
 David Clark – OP.CIT – P 147. 

5
 Michael Pacione  – OP.CIT – P 29.  
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ٔ  اإلادكابهت ؤلاظخماُٖت  ًم٨ً  -ؤلاظخماعي اإلاىهج َظا في ؤؾـ زالر بقخ٣ا١ ًم٨ً الخدلُل َظا ْمً ، اإلاضًىت صازل اإلاؿخٓ
٫ٓ  ًم٨ً التي اإلاخٛحراث مً ْاؾٗت بؿلؿلت ٢ُاؾِا  :  َْم  -الخٗضاص مً ٖلحها الحه

 .Social rank ( or economic status ))( ؤلا٢خهاصي الٓي٘ ؤْ)  ؤلاظخماُٖت اإلاغجبت -

 .Urbanization ( or family status ))(  ألاؾغي  الٓي٘ ؤْ)  الخدًغ -

 . Segregation ( or ethnic status))(  الٗغ٢ُت الحالت ؤْ)  الٟهل ؤْ الٗؼ٫  -

ؤلاوؿاهُت اإلاضازلHUMANISM  -  Humanistic Approaches  :

  ٖجها َْٗبر
ًا
 إلاىهج ْظِذ التي الكضًضة ؤلاهخ٣اصاث ،مseFactorial Ecology Approach٘ الٗاملُت ؤلا٨ًىلىحُت بمىاهج ؤًًا

ت للمؿاخاث ؤلاظخماعي الخدلُل ْصًخّ خُض مً  الحًٍغ  ٖام بضاًت في ؤلاهخ٣اصاث َظة جٟاصي مً البض ،٧ان الخُب٤ُ في مدض

اصة م٘ ْطل٪ 1960 ت ج٣ضمِا التي الدؿُِالث ٍػ ٓجغ ألظِؼة الٗالُت الؿٖغ  في اإلا٣ٗضة ؤلاخهاثُت البُاهاث صعاؾت في ال٨مبُ

  ٢ضمِا التي البؿُُت اإلاٗاًحر ْبؾدبضلذ.اإلاضًىت
ًا
ٖٓت الحًغي  الاظخماعي للتر٦ُب Shevky and Bell ْبُل ق٩ُٟي مً ٦ال  بمجم

خباع في ؤزظَا ًم٨ً التي Socio-economic indicators ؤلاظخماُٖت-ؤلا٢خهاصًت اإلااقغاث مً ٦بحرة  التر٦ُب صعاؾت ٖىض ؤلٖا

ٓظُت.  الحًغي  ؤلاظخماعي ٓل  ْؤلاظخماُٖت اإلا٩اهُت ألاهماٍ ٖلى الخٗٝغ زاللت مً ًم٨ً ج٣جي بظغاء ًٖ ٖباعة الٗاملُت ٞاإل٩ً
ٖٓت زل٠ اإلاؿخترة ٕٓ الكضًضة ؤلاخهاثُت البُاهاث مً ٦بحرة مجم  ٖلى الخٗٝغ في بؾخسضامّ ًم٨ً ٞةهت ْٖلُّ ، ْؤلازخالٝ الخى

 للمضن الضازلي التر٦ُب ٖلى ع٦ؼث التي الضعاؾاث جل٪ هي اإلاىهج َظا في الضعاؾاث ؤبغػ  ْمً.  للمضن ْؤلاظخماعي اإلا٩اوي التر٦ُب

  ؤٖما٫ في ِْغث ْالتي ال٨بحرة
ًا
ـ صًٟحز،Herbert (1970) َحربغث ،Robson (1969 ) عوبؿىن  مً ٦ال Davies and Lewis (1973 ) ولَى

ـْ ٖٓت بحن ْالدكاب٪ لخضازل هدُجت َٓ بهما اإلاضًىت في الكضًض الخ٣ُٗض ؤن الضعاؾاث جل٪ ؤِْغث ْل٣ضRess (1970 ) َع  مجم

.    ؤلاظخماُٖت  -ؤلا٢خهاصًت ألاهماٍ مً ٦بحرة

ٗض   َو
ً
  وؤلاوؿاهُت الؿلى٦ُت اإلاىاهج مً ٦ال

ً
ا الؿاب٤ Positivist Approaches - ؤلاًجابُت للمضازل ئمخضاصا  جٟؿغ والتي  -ط٦َغ

اث يىء في للمضن الضازلي التر٦ُب .  وؤلا٢خهاصي ؤلاحخماعي للخٛحر الٗامت الىٍٓغ

ؤلاصاعي  اإلاضزل MANAGERIALISM -Management  Approach    :

ْع  ٞلّ ؤلاصاعي  اإلاىهج ؤما ٓم في ظظ ٓة ْجدلُل Political sciences الؿُاؾُت الٗل .  اإلاضًىت صازل Power and conflict ْالهغإ ال٣
ٓعٍ ألاعى بؾخسضام ٍْضعؽ   باإلاضًىت اإلااؾؿاث جغ٦ُب يٓء في ْجُ

ًا
ْع  ٖلى ْبٖخماصا بُٗت بها ؤلاصاعة ص ٓص َْ يت ال٣ُ  ٖلى اإلاْٟغ

. اإلاضًىت صازل ْالجماٖاث ألاشخام

التر٦ُبي اإلاضزل STRUCTURALISM -  Structuralist  Approach  :

 في اإلاىهج َظا ٢ْام ، Marxist or Political economy approach الؿُاس ي ؤلا٢خهاص مىهج أو اإلااع٦س ي اإلاىهج ٖلُّ ماًُل٤ ؤْ
ما٫ ٖلى ألاؾاؽ  الغثِسخي جغ٦حٍز ٧ان خُض للمضًىت ٦بحر بك٩ل ٞحها ًخٗغى لم ْالظي Karl Marx ماع٦ـ ٧اع٫  ٢ضمِا التي ألٖا

                                                           
1
 David Clark - OP.CIT - PP 147-154. 

2
 Michael Pacione  -OP.CIT - P 30  .  

3
 David Clark - OP.CIT - PP 154-165. 

4
 Michael Pacione  - OP.CIT - PP 29-30  .  

5
 IBID - P 31. 
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 جدلُل بجب٘ ْل٣ض.  ٖام بك٩ل اإلاجخم٘ في ْالخىاٞـ ؤلاظخماُٖت الُب٣اث ْبىاء ، ؤلا٢خهاصًت الخٛحراث ، ؤلا٢خهاصي التر٦ُب ٖلى
ٔ  ًٖ Marx ماع٦ـ جدلُل ْؾ٘ ْالظيHarvey (1973 ) َاعفي ْؤبغػَم الباخشحن مً ٦شحر Marx ماع٦ـ  ْحهضٝ. الحًغي  اإلادخٓ
 التي الُغ١  ْجٓيُذ ، للمجخم٘ الغؤؾمالي الخىُٓم يٓء في اإلاضًىت في ْاإلا٩اوي ؤلاظخماعي التر٦ُب جٟؿحر بلى اإلااع٦سخي اإلاىهج
 الجٛغافي الخىُٓم زال٫ مً ْطل٪ ٖاثض ؤٖلى جد٤ُ٣ ًم٨جهم ختى ْألاؾٗاع ؤلاًجاعاث جدضًض في ألاعى مال٥ َب٣ت ًدبِٗا

 .   اإلاضًىت في ألاعاضخي إلؾخسضاماث

  : للمضًىت الضازلي التر٦ُب صعاؾت في" Postmodern Approaches الخضازت مابٗض مىاهج" 2.3

الخضازت مابٗض مضزل  POSTMODERNISM: 

ت بضؤث  ألاؾاسخي ْالِضٝ ،1990 ْ 1980 مابحن الٟترة في الحًغ ظٛغاُٞت ٖلى الخإزحر في Postmodern theory الحضازت مابٗض هٍٓغ
ت ٓم للىٍٓغ ٌ ٖلى ٣ً ت ٞع ٓلُت الىٍٓغ ٓا٢٘ ججاٍ اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحن ْالخباًً ؤلاوؿاوي ؤلازخالٝ ٖلى ٍْا٦ض Grand theory الكم  اإلا

خباع في ًازظ بدُض اإلاضًىت في ألاعاضخي بؾخسضاماث ٩َُلت بٖاصة اإلاىهج َظا ٍْدا٫ْ . باإلاضًىت اإلاسخلٟت ْألاوكُت  خ١ٓ٣  ؤلٖا
مت ْاإلاىا٤َ ، اإلاِمكت الُب٣اث ٓع  مىا٤َ ٦ظل٪ ْ ، اإلادْغ ٖٓاث مً طل٪ ٚحر بلى بىائها ْبٖاصة الخضَ  اإلاِمكحن ْي٘ حٗالج مٓي

ى.  ْألا٢لُاث   ًٖ اإلاىهج َظا ماًمحز َو
ً
 في ًبدث والظي" Positivist Approach - POSITIVISM ؤلاًجابي اإلاىهج مً ٦ال

ت ٖلى ٣ًىم والظي" STRUCTURALISM Structuralist Approach  -التر٦ُبي واإلاىهج ،" الٗامت والىماطج ال٣ىاهحن  الىٍٓغ

ما الؿاب٤ " -ؤلاهخاج في الغأؾمالي بالىٓام اإلاغجبُت الكمىلُت . ط٦َغ

ألازال٢ُت الٟلؿٟت مضزل MORAL PHILOSOPHY: 

 ، الحًغي  اإلاجخم٘ جغ٦ُب صعاؾت في  Moral Philosophy or Ethicsألازال٢ُت الٟلؿٟت ؤْ ألازال١ ٖلم ؤَمُت ٖلى اإلاىهج َظا ٍْا٦ض
ٓع  الغثِؿُت ْالغ٦حزة ٓم َٓ ألازالقي للمىٓ  ؤن ماًجب ٖلى ًغ٦ؼ ْالظي The Concept of Normative Judgementاإلاُٗاعي  الح٨م مِٟ

ٓن  ٩ً What should be مآَ ْلِـ What is .ّٓاظ ت الجٛغاُٞت مجا٫ في الباخشحن ٍْ  ال٣ًاًا مً الٗضًض باؾخمغاع الحًٍغ
ٓػَ٘ في الٗضالت بمضٔ اإلاخٗل٣ت الدؿائالث بٌٗ جدذ جىضعط ْالتي ألازال٢ُت  ْالؿ٨ً ، الٗمل ْٞغم ، ؤلاظخماُٖت الخضماث ج
  ، باإلاضًىت اإلاسخلٟت ؤلاظخماُٖت للٟئاث اإلاىاؾب

ًا
٫ٓ  ْمضٔ ، اإلاضن صازل ال٣ٟغ ؤؾباب جٟؿحر ٦ُُٟت ًٖ ْؤًًا  ؤلاظخماعي ال٣ب

ٝ ت باإلاىا٤َ الحالُت للْٓغ م ْٖلى ، الحًٍغ ٓع  ؤن مً الٚغ   ق٩ل اإلاضًىت جغ٦ُب صعاؾت في ألازالقي اإلاىٓ
ًا
  ظؼءا

ًا
ٓم مِما  بالٗل

ٓع  َظا ؤؾـ ؤن بلى ٖكغ، الخاؾ٘ ال٣غن  في ؤلاظخماُٖت  ب٣ًاًا ْاإلاِخم Humanistic Approache ؤلاوؿاوي اإلاضزل بلى جغظ٘ اإلاىٓ

ْاثل في ْطل٪ ؤلاظخماُٖت الٗضالت م ،1970 ٖام ؤ  آلازغ ْ الازخالٝ ٖلى التر٦حز بإَمُت 1994 ٖام Smith بٖتراٝ مً ْبالٚغ
"Difference and otherness"، ٓإ بٌٗ بإن الىٟي بلى ْز٣اٞتهم ألازٍغً ألعاء بخترامىا بىا ًاصي ؤن ًيبػي ال ؤهّ ٖلى ؤ٦ض ٞل٣ض  ؤه

غ١  ، الؿل٥ٓ ٓاٖض ْختى ، الحُاة َْ ٓن  ٢ض ألازال٢ُت ال٣ م زاَئت ج٩ ْبالٚغ ٓاضح ؤلاجٟا١ مً ،  ْ الحضازت مابٗض مضزل بحن ال
ٌ في ج٨مً بُجهما جىا٢ًاث زمت ْل٨ً ألازالقي، اإلاضزل ٓع  ٞع ٓص الحضازت مابٗض مضزل إله٩اع ألازالقي اإلاىٓ ٓظ ٓاٖض ل  ؤزال٢ُت ٢

٦ُٓت   للخُب٤ُ ٢ابلت ْؾل
ًا
ٓما .  اإلاجخم٘ في ٖم

 

                                                           
1
 Tim Hall  - OP.CIT - PP 26-29  .  

2
 Michael Pacione  - OP.CIT - PP 31-32  .  

 . 332، ص  1980، دار النهضة العربية ، القاىرة ،  "في جغرافية العمران ":عبد الفتاح زلمد كىيبة  3
4
 Michael Pacione  - OP.CIT – PP 28-34 . 
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:  واؾخيخاج زالنت

م ٓعة البدض مً الجؼء َظا ٢ضَي ٓمت ؤْ ن  ، للمضًىت الحًغي  الاظخماعي التر٦ُب صعاؾت إلاىاهج ْمسخهغة ما خض بلى مخ٩املت مىٓ

ٓػَ٘ اإلاٟؿغة ْألا٩ٞاع ؤلاججاَاث مسخل٠ زاللِا مً ًخطح ا باإلاضن الؿ٩ان لخ ٢ْض(1-2) ظض٫ْ   -بٗض ُٞما ْحٛحَر  البدض اٖخمض ،
ٓع  ٖلى   ًىُٓي ..  الخهي٠ُ ٖملُت في ٦إؾاؽ اإلاىاهج لِظة الؼمجي الخُ

ًا
 مً ٖضص ٖلى الغثِؿُت الشالزت اإلاىاهج جل٪ مً ٦ال

  ًًم اإلاضازل
ًا
ت مجهم ٦ال ْؤ٦ثر هٍٓغ ٓػَ٘ ْ اإلاضًىت ٖمغان جغ٦ُب لخٟؿحر ؤ   ؾ٩اجها ج

ًا
 ًيخمي الظي اإلاضزل ْبججاٍ ٨ٞغ ٖلى بٖخماصا

ت َظة ناخب) بلُّ َْىا( الىٍٓغ اث صعاؾت ٖلى البدض مً الشالض الجؼء في التر٦حز ؾِخم ؤهّ بلى ؤلاقاعة ججضع ،  بٌٗ هٍٓغ
ٓعَا ٣ِٞ Modern Approaches الحضًشت باإلاىاهج اإلاضازل ٓهاث صعاؾت في ْازخالِٞا ْجُ ٓإ:  للخٛحر الغثِؿُت اإلا٩  ، الخٛحر ؤه

ٓامل :  ْهي ، الخٛحر ٖىانغ ، الخٛحر ٖ

 :Ecological Approaches ؤلا٨ًىلىحُت اإلاىاهج .1

٦ْما:Neo-classical Approaches الخضًثت ال٨الؾ٨ُُت اإلاىاهج .2   حؿمى ؤ
ًا
 Economic"( الخجاعي " الا٢خهاصًت اإلاىاهج) ؤًًا

"Trade-off" Approaches 

: Marxist or Political economy approach الؿُاس ي ؤلا٢خهاص مىهج أو اإلااع٦س ي اإلاىهج .3

ٓائها ْطل٪ اث مٗٓم ٖلى إلخخ اث َظة مً ألا٦بر الجؼء ألن ، ظِت مً الىٍٓغ   - مىّ ؤلاؾخٟاصة ًم٨ً الىٍٓغ
ًا
 إلاباصئها ٣ْٞا

ٓماث ْل ْفي ألاؾاؾُت ْٞغيُاتها  . للمضن الاظخماعي ْ الحًغي  التر٦ُب حٛحر ْجٟؿحر صعاؾت في  -اإلاخاخت البُاهاث ْ اإلاٗل
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   اإلاضًىت صعاؾت في اإلاسخلٟت اإلاىاهج( 1-2) حضو٫ 

ت الخلُٟت اإلاىهج  الباخثحن أبغػ  البدث مجاالث الىٍٓغ

 اإلاب٨غة اإلاىاهج

ً ال٣غن  أواةل  Early الٗكٍغ
Approaches 

 

 

 ENVIRONMENTALISM  البُئُت

ؿم
ٍْى٣

 
بلى

 

٘٢ٓ  اإلآي٘ ْ اإلا

Site and Situation 

 الُبُُٗت البِئت
 الُبُُٗت ْالبِئت الؿ٩ان بحن الٗال٢ت
. اإلاضن ْهمٓ وكإة لخٟؿحر

drofeM siweL  ممٟىعص لىَـ
ٓظُت ٓل ٓعٞ ت اإلا  الحًٍغ

Urban morphology 

 الخضًثت اإلاىاهج

Modern 

Approaches 

1916-1980 

 ؤلاًجابُت

POSITIVISM 

ؿم
ٍْى٣

 
بلى

 

ٓظُت اإلاىاهج ٓل  ؤلا٩ً

Ecological Approaches 

ٓظُت ٓل ت ؤلا٩ً  البكٍغ

Human ecology 

ت ألاهماٍ جدلُل  يٓء في الحًٍغ
ٖٓاث بحن الخىاٞـ ت اإلاجم  ؤظل مً البكٍغ

. اإلا٩ان

Park (1916 )باع٥ 

McKenzieم٨جزي  و Burgess 

( 1925) بحرحـ

 الحضًشت ال٨الؾ٨ُُت اإلاىاهج

Neo-classical Approaches 

"( الخجاعي " ؤلا٢خهاصًت اإلاىاهج)

Economic "Trade-off" Approaches 

 ال٨الؾ٩ُي ؤلا٢خهاص ٖلم
 الحضًض

Neo-classical economics 

 صازل ألاعى بؾخسضام ؤهماٍ ًٟؿغ
 ألاعى ٖلى لخىاٞـ ٦ىدُجت اإلاضًىت
ت ٢ُْمتها ٔ  اإلاىٟٗت) ؤلاًجاٍع (. ال٣هٓ

Von Thunen   ( 1826) ججن ٞىن

                                                           
1
 Michael Pacione  - OP.CIT – PP 28-34 . 
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BEHAVIOURALISM ٦ُٓت  الؿل

( للمى٣ُت ؤلاظخماعي الخدلُل مىهج)

Social Area Analysis Approach 

 الخدًغ

Urbanization 

ٓع  ؤلاظخماُٖت الىخاثج  مً اإلاجخمٗاث لخُ
. الهىاعي بلى البضاجي

Shevky and وبُل ق٩ُٟي Bell 
(1955 )

HUMANISM ؤلاوؿاهُت 

ٓظُت مىاهج) ٓل ( الٗاملُت ؤلا٩ً

se Factorial Ecology Approach 

 الٗاملي الخدلُل

Factor analysis 

 في ْاإلا٩اهُت ؤلاظخماُٖت ألاهماٍ صعاؾت
ٖٓت بةؾخسضام اإلاضًىت  مً ٦بحرة مجم

. ؤلاظخماُٖت  –ؤلا٢خهاصًت اإلااقغاث
Berry  ( 1971) بحري

MANAGERIALISM    ؤلاصاعي 
 ٍْبر ٖىض ؤلاظخمإ ٖلم

Weberian sociology 

ٓعٍ ألاعى بؾخسضام صعاؾت  يٓء في ْجُ
ٓص ٖٓاث ْظ ٓة مجم . اإلاجخم٘ في ال٣

xoC(1976 )   ٦ى٦ـ

STRUCTURALISM التر٦ُبي 

( الؿُاسخي ؤلا٢خهاص مىهج ؤْ اإلااع٦سخي اإلاىهج)

Marxist or Political economy approach 

سُت اإلااصًت  الخاٍع

Historical materialism 

 في ْاإلا٩اوي ؤلاظخماعي التر٦ُب جٟؿحر
 الغؤؾمالي الخىُٓم يٓء في اإلاضًىت

. للمجخم٘
Harvey ( 1973) َاعفي

Postmodern Approaches 

 الخضازت مابٗض اإلاىاهج

1980-1990 

POSTMODERNISM الحضازت مابٗض 
ت ٓلُت الىٍٓغ  الكم

Grand theory 

ٓا٢٘ ججاٍ ؤلاوؿاوي ؤلازخالٝ  اإلاضًىت في اإلا
ت ْعٌٞ ، ٓلُت الىٍٓغ . Grand theory الكم

 اإلاغاظ٘ في ًغص لم

MORAL PHILOSOPHY ألازال٢ُت الٟلؿٟت ethics  ألازال١ ٖلم 
 يٓء في الحًغي  اإلاجخم٘ جغ٦ُب صعاؾت

ٓصة ألازال٢ُت الٟلؿٟت ٓظ .  باإلاضًىت اإلا
Smith ( 1994) ؾمُض
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اث .3 :  ألاعاض ي اؾخٗماالث في الخٛحر هٍٓغ

اث 3.1 :  ؤلا٨ًىلىحُت الىٍٓغ

 
ًا
ٓع  ٣ْٞا ٓجي للمىٓ ٓل ٓم التي الغثِؿُت ْالٗملُاث ق٩ُاٚٓ، مضعؾت ْيٗخّ الظي الا٩ً ًٍٓ ٖلحها ٣ً  الهىاُٖت للمضًىت اإلا٩اوي الخ٩

٨ُت ْ  ألاعاضخي اؾخٗماالث بحن Competition اإلاىاٞؿت ٞةن ، ألامٍغ ٓبت ألاظؼاء ؤ٦ثر Invasion لٛؼ  ْبخال٫ ، اإلاضًىت في اإلاٚغ

Succession ٓصة ألاعاضخي اؾخسضاماث ٓظ ما٫ حي ٦خٓؾ٘)  الخىاٞـ ٖلى ٢ضعة ؤ٦ثر بإوكُت اإلا ت ألٖا  الاهخ٣الُت اإلاى٣ُت هدٓ اإلاغ٦ٍؼ
ٍ ْجدذ ،( اث٠ جدخلِا باإلاضًىت مُٗىت ؤظؼاء ٞةن ، للؿ١ٓ  الحغة الكْغ ٢ٓ٘ مً الاؾخٟاصة حُٗٓم ًم٨جها التي الْٓ  لخيكإ ، اإلا

ٓع  Natural Area الُبُُٗت باإلاىا٤َ ٌؿمى ما بٗض ُٞما  زانت ٖغ٢ُت ؤْ  اظخماُٖت بسهاثو َبُُٗت مى٣ُت ٧ل ْجخمحز ، ْجخُ
  ْ..   بها

ًا
ٓظُت الٗملُاث لِظة ٣ْٞا ٓل اتهم الباخشحن ْي٘ الؿاب٣ت الا٩ً   ج٣ؿُمها ًم٨ً والتي ، اإلاسخلٟت ْهماطظِم هٍٓغ

ً
٣ا  لهظا ٞو

:  ئلى اإلاضزل

 
ً
اث:  أوال اث وحكمل  -ال٨الؾ٨ُُت ؤلا٨ًىلىحُت الىٍٓغ : 1960 ٖام ختى الىٍٓغ

ت ت الخل٣اث هٍٓغ :  Concentric Zone Theory اإلاغ٦ٍؼ

ت َظة ِْغث ىاث في الىٍٓغ  ٧ْاهذ ، الحًغي  الاظخمإ ٖلماء ؤخض E.W.Burgess بها ٢ام التي الضعاؾت زال٫ مً( 1925) الٗكٍغ
اث٠ ْجغ٦ُب الىمٓ ؤهماٍ ًٖ ؤنال صعاؾخت ٓم ، ق٩ُاٚٓ مضًىت في الْٓ ت ْج٣ ٓلت ألاعاضخي ؤؾٗاع ؤن اٞتراى ٖلى الىٍٓغ  ْؾِ

 ٫ٓ جُا جىسٌٟ زم ، الخجاعي  اإلاضًىت ٢لب في ؤ٢هاَا جبلٜ الٓن ت الى٣ُت ًٖ بالبٗض جضٍع  ؤْ خل٣اث ق٩ل الىمٓ ٍْإزظ ، اإلاغ٦ٍؼ
ْاثغ اث٠ جيخ٣ل ؤن الى الىمٓ ٍْاصي اإلاضًىت همٓ م٘ جدؿ٘ ص  عؤًّ ْخؿب الخاعط، اججاٍ في جلحها التي بلى الضازلُت الحل٣اث مً الْٓ

بت لضحهم   Inner zoneالضازلُت اإلاى٣ُت في ال٣اَىحن الؿ٩ان ٞةن ْ  في الٚغ ْعة زاعظُت مى٣ُت ٚؼ  همٓ َٓ طل٪ ٖلى ْالضاٞ٘ مجا
ٓص ٍَغ٤ ًٖ اإلاضًىت ؾ٩ان ٞٓ ا الى ال ٫ٓ  مغجبت خل٣اث ًدضص ؤن" لبحرحـ" ؤم٨ً ٢ْض ، مغ٦َؼ  الىدٓ ٖلى ق٩ُاٚٓ مضًىت مغ٦ؼ خ

:  الخاعط الى الضازل مً الخالي

ما٫ حي ت ألٖا  Working الٗاملت الُب٣ت مى٣ُت ، الٗما٫ ؾ٨جى مى٣ُت -Zone in Transition  الاهخ٣الُت اإلاى٣ُت -C.B.D اإلاغ٦ٍؼ
Class Zone- الٓؾُى الُب٣ت مى٣ُت Middle Class Zone- اإلاترصصًً مى٣ُت ، َامكُت مى٣ُت Commuters - ٓن  ٦ْشحرا  زمت ما٩ً

ٓاحي بٌٗ الحل٣ت َظة جًم   ٢ْض الغثِؿُت ْاإلاضًىت اإلاى٣ُت َظة بحن ًٟهل ؤزغ هُا١ ت للمضًىت الخابٗت ْاإلاضن الً .  اإلاغ٦ٍؼ

ٓطظّ بإن Burgess اٖخ٣اص ٧ان ل٣ض ٓا٢٘ ؤن بال الٗالم، ص٫ْ  مً ٦شحر ٖلى ًىُب٤ ؤن ًم٨ً هم  ٖلى صعاؾاث ٢امذ ٣ٞض طل٪ ٚحر ال
ٓا٤ٞ ال ؤجها ٖلى ؤ٦ضث الٛغبُت اإلاضن بٌٗ ٓطط، َظا م٘ جخ ٓطط َظا ؤن ٍْبضْ الىم ٨ُت اإلاضن بٌٗ ٖلى مغخلُا ًىُب٤ الىم  ألامٍغ

ت همذ التي ٓاٞضة الهجغاث هدُجت ٦بحرة بؿٖغ  .  ال٣غن  َظا مُل٘ في الحها ال
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ت : The Radial or Axial Development Theory الاقٗاعي أو اإلادىعي الىمى هٍٓغ

ت َظة حٗخبر   الىٍٓغ
ًا
ت حٗضًال ت الحل٣اث لىٍٓغ خباع في لخإزظ اإلاغ٦ٍؼ ٓاحي الٖا ٓٚغاُٞت الى ْع  Topographical Features الُب  ْمدا

ا Route Ways الغثِؿُت الحغ٦ت   ْبالخالي ، ألاعاضخي ٢ُْم اؾخٗماالث ٖلى ْؤزَغ
ًا
ٓطط لِظا ٣ْٞا  الُغ١  بوكاء في الخٓؾ٘ ٞةن ،  الىم

٫ٓ  ٖلى الٗمغان ْامخضاص الحضًضًت ْالؿ٨٪ ْع  َظة َ  Concentric اإلاغ٦ؼ اإلاخدضة اإلاىا٤َ ق٩ل ْحٗضًل جدٍغ٠ الى ًاصي اإلادا
Zones البدغ هجمت ق٩ل الى Starfish Shape   .خُض مً ال٣غب ٖلى اإلاغ٦ؼ اإلاخدضة اإلاىا٤َ همٓ ٌٗخمض خحن في ٞةهّ ْبازخهاع 

ٓعي الىمٓ ٞةن ، Proximity in Terms of Distance اإلاؿاٞت ٓلت ٖلى ٌٗخمض اإلاد ٫ٓ  ؾِ  Accessibility in Terms الؼمً خُض مً الٓن
of Time  .

ت : The Wedge or Sector Theory ال٣ُإ هٍٓغ

ت حٗخبر ت ٖلى ؤصزلذ التي الخٗضًالث ؤخض ال٣ُإ هٍٓغ ٓخٔ ٣ٞض ، اإلاغ٦ؼي  الىمٓ هٍٓغ  اإلاضن ًٖ الضعاؾاث مً ٦شحر في ل
٨ُت ُٟت همٓ ؤن ألامٍغ ٓن  ما ْْ ٓع  ؤْ ٢ُإ ق٩ل ٖلى ٖاصة ٩ً ٓع  الخاعط الى ًمخض مد  ٖلى ؤؾاؾُت بهٟت ًدضر الحًغي  ٞالخُ

 ٫ٓ  اإلاضًىت ٞان ْاإلادكابهت اإلاخجاوؿت ألاعى اؾخسضاماث طاث ال٣ُاٖاث ؤْ اإلاىا٤َ همٓ ْم٘ الغثِؿُت ْقغاًِىت الى٣ل َغ١  َ

ت َظة ِْغث ٢ض ْ ، Star -Shaped Cityهجمُا ق٨ال جإزظ ٍٓاث صعاؾخّ مً عؤٔ ٢ْض ، 1939 ٖام في H. Hoyt ًض ٖلى الىٍٓغ  إلاؿخ
٨ُت اإلاضن مً ٖضص في اإلاؿا٦ً اًجاعاث ٢ٓ٘ ازخُاع َٓ اإلاضن في الاؾ٩ان لىمٓ الغثِسخي اإلادضص ؤن ألامٍغ  ٢بل مً الؿ٨جي اإلا
ىُاء ن الظًً ألٚا لى الاًجاع صٞ٘ ٖلى ٣ًضْع اث٠ ب٣ُت جخدغ٥ ختى اإلامخاػة اإلاؿا٦ً خغ٦ت جبضؤ ؤن ْما ، ٢ُمت ألٖا  ق٩ل في الْٓ

ْعَا ٖلى مداٞٓت الخاعط اججاة في جىمٓ ؤًًا ٢ُاٖاث ٔ  الاؾ٩ان صعظاث ؤن H. Hoyt الخٔ ، ألانلُت مدا  جيخٓم ٧اهذ ألازغ
 ٫ٓ ٓبت ألاعاضخي صاثما حكٛل مجها ْألا٢ل ألاعقى الؿ٨ىُت اإلاىا٤َ خ  بمىا٤َ الله٣ُت ؤْ الاهخ٣ا٫ مىا٤َ في ؤ٢ل بضعظت اإلاٚغ

ب٣ا ،  الهىاٖت ٓطط َْ ٔ  الاججاَاث ًٖ الاججاَاث بٌٗ في ؤؾٕغ جىمٓ اإلاضن ٞةن H. Hoyt  لىم ٓلت ْبؿبب ألازغ ٫ٓ  ؾِ  الٓن

ٓن  بت ألاما٦ً ج٩ ت في الغثِؿُت ال٠ًٗ ه٣ُت ْحٗض ، الىمٓ ٖلى ماٌصج٘ َْظا مًٟلت الُغ١  مً ال٣ٍغ  ججاَل ، ال٣ُإ هٍٓغ
Hoyt-  مخجاَؤل للمىا٤َ الا٢خهاصًت الخهاثو ٖلى ُّٞ اإلابالٜ ْجإ٦ُضٍ ، ؾ٨ىُت الٛحر ألاعاضخي اؾخسضاماث -٦بحر خض بلى 

ٓامل ٖ  ٔ غا١ مشل َامت ؤزغ ت اإلاىا٤َ في ألاعاضخي اؾخسضاماث حٛحر الى جاصي ٢ض ْالتي ْالؿالالث ألٖا  . الحًٍغ

ت اث هٍٓغ :  Multiple Nuclei Theory اإلاخٗضصة الىٍى

ت ِْغث ٢ْض ٍٓاث هٍٓغ خحن ٖلى ٦خٗضًل 1945 ٖام في اإلاخٗضصة الى  الجٛغاُٞان ج٣ضًمِا في اقتر٥ ٢ْض الؿاب٣خحن الىٍٓغ
٨ُان ٔ  ،ْ C.D.Harris and E.L.Ulman ألامٍغ ٓطط َظا ًغ م ؤهّ الىم  َٓ C.B.D الخجاعي  ٢لبها ْبالخدضًض اإلاضًىت ْؾِ ؤن مً بالٚغ

ٓاة ٍٓاث جيكإ الخاعجي ْامخضاصَا اإلاضًىت همٓ م٘ ؤهّ بال ألانلُت الى  اإلاضًىت همٓ ٖاعيا ؤجهما طل٪ ْمٗجى ،  مخٟغ٢ت ٖضًضة ه
ٓعَا ٓع  اإلاضًىت ْؤن مىٟغص مغ٦ؼ مً ٣ِٞ ْجُ ٫ٓ  ْجمخض جخُ ٍٓاث ٖضة خ ٍٓاث ٖضص ْؤن C.B.D مى٣ُت بلى بياٞت مخٟغ٢ت ه  الى
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ٍٓاث ٖضص ػاص ٧لما اإلاضًىت  جم ٦بر ٧ْلما ، اإلاضًىت  جم ٖلى ٌٗخمض ٍٓاث ْبٌٗ ْجسههِا، الى ٓن  ٢ض الى  مشل خضًشت ج٩
ت ألاظؼاء ٓاحي لبٌٗ الخجاٍع ٔ  مشل ٢ضًمت ؤْ الؿ٨ىُت الً ٓتها نٛحرة ْمضن ؾاب٣ت ٢غ  الؼمً ٖبر جٓؾِٗا م٘ صازلِا اإلاضًىت اخخ

ْمً  ٌ َىا ، ٓطط َظا ًٞغ ٔ  ال٣ُاعي ؤْ الحل٣ي الىمٓ الىم ٓن  اإلاضًىت جغ٦ُب ؤن ٍْغ  مدضصة ؤق٩اال ٞةن ْبالخالي زالًا ق٩ل في ٩ً
ٓع  ألاعى اؾخسضاماث مً ٫ٓ  جخُ ٍٓاث خ ت اإلاى٣ُت صازل مُٗىت ه  في جيكإ ٢ض الش٣ُلت الهىاٖت ؤن في َظا ٍْخمشل الحًٍغ

ٓم ٢ض الخُٟٟت ْالهىاٖت اإلايؿٓب مىسٌٟ ْاصي مى٣ُت ٫ٓ  ٖلى ج٣  جيكإ ٣ٞض الغاقي الؿ٨ً مى٣ُت ؤما خضًض ؾ٨ت ؤْ ٍَغ٤ َ
٫ٓ  ْجتر٦ؼ  ٖضص في جسخل٠ اإلاضن ؤن Harris and Ulman ٍْالخٔ ، الهىاٖت يٓياء ًٖ بُٗضا اإلايؿٓب مغجٟٗت ؤعى مى٣ُت خ
ٍٓاتها ٓع  لخباًً هٓغا ، ه ذي الخُ ٔ  مضًىت مً الخاٍع ٍٓاتها حٗضصث ٧لما ٦بحرة اإلاضًىت ٧اهذ ٧لما ٞاهّ ٖامت بهٟت ْل٨ً ، ألزغ  ؤْ ه

ا ٍٓاث َظة ْؤنبدذ الىمٓ في اإلاازغة مغا٦َؼ   ؤ٦ثر الى
ًا
 . جسهها

ت  :The Ecological Theory ؤلا٨ًىلىحُت الىٍٓغ

ت جىٓغ ٓظُت الىٍٓغ ٓل ٓا٢٘ في الٗملُت َظة ْ ، لؤلعى اإلادخملحن اإلاؿخٗملحن بحن الخىاٞـ لٗملُت ٦ىدُجت ألاعاضخي ألؾٗاع الا٩ً  ال
ٓا٢٘ جدضص التي هي ْبالخالي اإلاضًىت في اإلاسخلٟت ألاعاضخي اؾخٗماالث م  ْاإلادضص اإلاازغ الغثِسخي الٗامل هي ألاعاضخي ؤؾٗاع ٞةن ،

ت َظة وكإث ٢ْض ، الاعى الؾخسضام ٓػَ٘ ؤن ٖلى ؤ٦ض ْالظي 1957 ٖام Hawley ًض ٖلى الىٍٓغ ٓن  الؿ٨ىُت اإلاىا٤َ ج  ٣ْٞا ٩ً
: الخالي الخىا٢ٌ ْاؾخيخج الاعاضخي ألؾٗاع

ٓاظض ال٣ٟحرة الاظخماُٖت الُب٣ت مؿا٦ً مً ال٨شحر ؤن  اإلاىا٤َ مً ألاعاضخي جل٪ ل٣غب طل٪ ٍْغظ٘ ، الؿٗغ اإلاغجٟٗت باألعاضخي جخ
ت ما٫ ْمغا٦ؼ ْالهىاُٖت الخجاٍع غاى بُِٗا ًٖ مال٨حها ًُحجم ْالتي ألٖا ا ٖلى اإلاًاعبت أٚل ٢ٓذ ْفي ، البُٗض اإلاضٔ ٖلى ؤؾٗاَع  ال

٥ اَخمام ٖضم ٞةن طاجّ
ُ

ٓا٫ بضٞ٘ اإلاال ٔ  ْعصًئت ٢ضًمت اإلاؿا٦ً جل٪ ًجٗل ظضًضة مؿا٦ً بىاء ؤْ جدؿحن هٓحر ؤم  اإلاؿخٓ
 ألاعاضخي ٖلى ج٣ام ما ٚالبا اإلاغجٟ٘ الضزل لظْي  الجضًضة اإلاؿا٦ً ٞان ، آلازغ الجاهب ْٖلى ، مىسًٟت بإؾٗاع ْجاظغ

ٓن  التي ْ ال٣ُمت اإلاىسًٟت ٓا٢٘ في الج٩  ٖلى ج٣ُم  اإلاىسٌٟ الضزل طاث الٗاثالث ؤن هي ْالىدُجت ، الخجاعي  لالؾخٗما٫ زُاع ال
ا عزُهت ؤعاضخي ٖلى مؿا٦ً في ج٣ًُ الضزل اإلاغجٟٗت ألاؾغ ؤن خحن في ، مغجٟٗت اًجاعاث طاث ؤعاضخي ًُا .  وؿب

اث َظة أن َى والخالنت اث حٗخبر ال٨الؾ٨ُُت الا٨ًىلىحُت الىٍٓغ  همى جٟؿحر في وهي ، جدلُلُت مجها أ٦ثر ونُٟت هٍٓغ

 ال٨الؾ٨ُُت للىماطج اإلاىحه الى٣ض أوحه أَم مً و ، مخٗاعيت ٦ىنها مً أ٦ثر مخ٩املت جبضو الىمى َظا اججاَاث و اإلاضن

Classical Models ت اإلاىا٤َ في ألاعى اؾخسضام بضعاؾت اإلاهخمت  طل٪ ٖلى وماجغجب الا٢خهاصًت للٗىامل الخدحز َى الخًٍغ

ت ألاعى اؾخسضام همِ ٖلى الث٣اُٞت الٗىامل لخأزحر ئَما٫ مً .  الخًٍغ

 
ً
اث: زاهُا اث وحكمل  -الخضًثت ؤلا٨ًىلىحُت الىٍٓغ : 1960 ٖام بٗض ُٞما الىٍٓغ

 همىطج Vance ت الٗىالم : Vance 's Urban-Realms Modelالخًٍغ

ٓطط 1964 ٖامVance ٢ضم ٓالم هم ت الٗ ٍٍٓغ زال٫ مً الحًٍغ ٓطط جُ ٍٓاث لىم ٓم ْ اإلاخٗضصة، الى ٓطط الغثِؿُت ال٨ٟغة ج٣  للىم
ت مىا٤َ جِٓغ اإلاضًىت همٓ م٘ ؤهّ ٖلى   م٨خُٟت خًٍغ

ًا
 بٓؾِ الخ٣لُضي اإلاغ٦ؼ ًٖ مؿخ٣ل ججاعي  مغ٦ؼ ْلِا ٦بحر خض الى طاجُا
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3
 IBID - P 143. 

 . 44 – 43ص ص  -مرجع سابق  –السيد حنفي عوض  4
 .307ص ص  -مرجع سابق   –بد الفتاح زلمد كىيبة ع 5
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 جًاَعـ :  الخالُت للمٗاًحر ٣ْٞا Each Urban Realm خًغي  ٖالم ل٩ل الضازلُت ْالبيُت ْزهاثو  جم ٍْخدضص ،   اإلاضًىت

  -ألاعى
ًا
ٓٚغاُٞت ْزانت ٓاظؼ الُب ٓالم مً ٧ل صازل الا٢خهاصي اليكاٍ  جم ، للمضًىت ال٨لي الحجم ، اإلااثُت ْالح  الٗ

ت ٓلت ، الحًٍغ ٓلت ، الا٢خهاصي مغ٦ٍؼ م٘ ْزانت خًغي  ٖالم ب٩ل الضازلُت الاجها٫ ؾِ ٓاحي بحن الخاعجي الاجها٫ ؾِ  ي

ٓالم ت الٗ  لالجها٫ خاظت َىا٥ ٌٗض لم ؤهّ الى طل٪ ٍْغظ٘ َىا زانت ؤَمُت ْاإلاُاعاث الخاعظُت الٓنالث جإزظ  -الحًٍغ

٫ٓ  ؤظل مً اإلاغ٦ؼي  الحًغي  بالٗالم ٓالم الى الٓن ٔ  الٗ م ٖلى ْ ، البُٗضة ْاإلاضن الىاثُت ألازغ ٓطط ٢ُام مً الٚغ  Vance هم
ٓالم ت للٗ ٓع  ٖلى الحًٍغ ٓطط جُب٤ُ جم ٣ٞض ، San Francisco Bay area ٞغاوؿِؿ٩ٓ ؾان زلُج إلاى٣ُت جه  ٩َُل لٓن٠ الىم

ٔ  ؤمحر٦ُت مضن في الٗامت ألاعاضخي اؾخسضاماث .   ؤزغ

 ت ت الخل٣اث هٍٓغ : Concentric Zone-Sector Theory ال٣ُإ -اإلاغ٦ٍؼ

ْظّ ؤَم مً ٌٗض ٓع  ؤ ٓظُت الىماطط في ال٣ه ٓل ٨ُت اإلاضًىت ٖلى الكضًض التر٦حز َٓ ال٨الؾ٨ُُت الا٩ً  .P ٢ضم ٣ٞض لظل٪ ، ألامٍغ
Mann 1965 ٖام  

ًا
ٓطظا   هم

ًا
ُاهُت للمضًىت هجُىا ٔ  ْحٗخبر ، البًر ْم ٢غ ٓلت Commuter villages الحضًت ال٣ض  اإلابيُت اإلاى٣ُت ًٖ اإلاٟه

خّ Mann ؤياّٞ الظي الغثِسخي الٗىهغ هي للمضًىت  ..  لىٍٓغ
ًا
اث م٘ ْجماقُا  اٞتريذ ٣ٞض الظ٦غ الؿاب٣ت الحًغي  الىمٓ هٍٓغ

ت ْ  ال٣ُاٖاث ؤْ الحل٣اث ؤن الىٍٓغ  الضزل طْي  مؿا٦ً ْؤن ، الخاعط اججاة في ٖام بك٩ل البٌٗ بًِٗا" Invade" حٛؼ
ٓن  اإلاغجٟ٘ الضزل طْي  اؾ٩ان مى٣ُت هدٓ ٖاصة جخجت اإلاىسٌٟ  ْل٨ً ، Commuter Belt الحضًت اإلاى٣ُت هدٓ الخ٣ا الخٓؾ٘ ٩ٍْ

اصة م٘ ٔ  مغة ججخظب باإلاضن الضازلُت اإلاىا٤َ ٞةن الحضًت الغخالث ج٩لٟت ٍػ  بظل٪ لخإزظ ْ اإلاغجٟ٘ الضزل طْي  مً الؿ٩ان ؤزغ

ْ  ٖملُاث ٢ٓذ ْفي ، بالضازل م٩اجها Gentrification ْالاخال٫ Invasion الٛؼ ما٫ حي جٓؾ٘ بطا طاجّ ال ت ألٖا  ٞةن الخاعط الى اإلاغ٦ٍؼ
ٓجحن بحن( Squeezed جىدهغ ؤْ)  ؾدىًِٛ اإلاىسٌٟ الضزل طْي  اؾ٩ان مى٣ُت ٢  ْ اصة ْم٘ ، Two Invading Forces ٚؼ  ٍػ

ٔ  بلى الهجغة مٗضالث جخًا٠ٖ ، اإلاىسٌٟ الضزل طْي  إلاؿا٦ً الاخخال٫ ُٟت ال٣غ .    الدكغص مٗضالث ؤًًا ْجغجٟ٘ الٍغ

 همىطج Kearsley ت الخل٣اث لىمىطج ٦خٗضًل :  Kearsley 's model  اإلاغ٦ٍؼ

ٓطظإ ٣ًضم ؤن 1983 ٖام  Kearsleyاؾخُإ ٓع  هم ٓطط ُّٞ َ  اإلاٗانغة ألابٗاص اٖخباٍع في لُإزظ ،  الحًغي  لل٩ُِل Mann هم
ٔ  مشل للخدًغ ٓمُت اإلاكاع٦ت مؿخٓ ت الخىمُت ٖملُت في الح٩ ُاهُا في الحًٍغ ٓاثُاث مً الخسلو - بٍغ ٓظت - الٗك  بلى  الخ

ٓاحي ت - الً ٓطط جىا٫ْ  ٦ما ، ْألا٢لُاث الٗغ٢ُت - ؤلا٢خهاصًت ألاوكُت المغ٦ٍؼ ٔ  ظُض بك٩ل الىم ٩ا ِْغث ٖىانغؤزغ  بإمٍغ

ٓطط ًٖ جسخل٠ ْ الكمالُت ت ألانلي الىم ٓمُت اإلاؿا٦ً مً الخ٣لُل الضازلُت، اإلاضًىت في الٟؿاص اهدكاع - مشل للىٍٓغ  الح٩
ت اإلادلُت   الخٓؾ٘ ، ْاإلاغ٦ٍؼ

ًا
ٓاحي جىمُت في مازغا .   اإلاىسًٟت ال٨شاٞت طاث الً

 

 همىطج White الىاخض ال٣غن  إلاضًىت ً :  White 's model  والٗكٍغ

                                                           
 .3-أنظر ص ـ ( -6-1)شكل  1

2
 Michael Pacione – OP.CIT - P 147 . 

3
 IBID - P 147 . 

 .4-أنظر ص ـ ( -7-1)شكل  4
5
 Paul N. Balchin , Gregory H. Bull & Jeffrey L. Kieve – OP.CIT - PP 22 – 23 . 

 .4-أنظر ص ـ ( -8-1)شكل  6
7
 Michael Pacione – OP.CIT - P 147 . 



  
 

 

 

    2015 –  ٞبراًغ    : 05الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  
 

58 

ت اإلاىا٤َ في ألاعاضخي الؾخسضام الشالر ال٨الؾ٨ُُت الىماطط اهيكاع بضء مىظ ٔ  بضؤث ْ الحًٍغ ٓع  في ٦شحرة ظضًضة ٢ٓ  الِٓ
ٔ  َظٍ لخ٨ٗـ ، الحًغي  الىمٓ ٖلى ْالخإزحر ط مشل ظضًضة مجخمُٗت حٛحراث ال٣ٓ ٓع  الحًغي  ؤلا٢خهاص مً الخهيُ٘ زْغ ِ ْْ 

ٓاحي همٓ ، ألاؾغة  جم بهسٟاى ، الؿُاعة ؾُُغة ، الخضمي ؤلا٢خهاص ت ، الؿ٨ىُت الً ت الهىاُٖت ألاوكُت المغ٦ٍؼ  ْالخجاٍع

اصة ، ٓمي الخضزل ٍػ ٓطط في الىٓغ بٖاصة 1987 ٖام White ا٢ترح ٣ٞض لظل٪..  الحًغي  الىمٓ ٖملُت في الح٩  َظٍ لضمج Burgess هم

ٓاخض ال٣غن  مضًىت ِٞم ؤظل مً ْطل٪ الجضًضة الاججاَاث ًم ، ْالٗكٍغً ال  :  عةِؿُت ٖىانغ ؾبٗت الىمىطج ٍو

 . اإلاضًىت مغ٦ؼ َٓ CBD الًؼا٫  -Core  ال٣لب -1

ٓص مى٣ُت -2   CBD لخٓؾ٘ ٦ىدُجت  -Zone of Stagnation الغ٧
ًا
  عؤسخي بك٩ل م٩اهُا

ًا
 . الخاعط هدٓ جٓؾّٗ مً بضال

 . Pockets of Poverty and Minorities  ْألا٢لُاث ال٣ٟغ ظُٓب -3

 . اإلاضًىت ؤَغاٝ ٖلى ؤخُاء في مٗٓمِم َِْٗل  -Elite Enclaves  الىسبت ظُٓب -4

 .اإلاضًىت مً مؿاخت ؤ٦بر ْجدخل  -The Diffused Middle Class الٓؾُى الُب٣ت اهدكاع -5

 . Industrial Anchors and Public Sector Control  الٗام ال٣ُإ ْمغا٢بت الهىاُٖت اإلاغاسخي -6

ُت اإلاغا٦ؼ -7 .   Epicenters and Corridors ْاإلامغاث الٟٖغ

اث ه٣ضًت زالنت :  الا٨ًىلىحُت للىٍٓغ

 التر٦ُب حٛحر وجٟؿحر صعاؾت ٖىض مٗها الخٗامل ًم٨ً التي اإلاضازل أوؿب مEcological Approachً  ؤلا٨ًىلىجي اإلاضزل ٌٗض

 ٖىامل ، الخٛحر أهىإ:  للخٛحر الغةِؿُت اإلا٨ىهاث ًٖ واضخت ٨ٞغة ج٣ضًم اؾخُإ باإلاضًىت،خُث والخًغي  الاحخماعي

ىانغ ، الخٛحر  :ًلي ٦ما الخٛحر ٖو

اث اؾخُاٖذ:  الخٛحر أهىإ .1 ٓظُت الىٍٓغ ٓل  اَخمذ خُض ، للمضًىت اإلا٩اوي الخٛحر ًٖ ْاضحت ٨ٞغة ج٣ضم ؤن ٖام بك٩ل الا٩ً
ٍٓاث ؤْ خل٣اث زال٫ مً ْجٓؾِٗا اإلاضًىت بىمٓ اث٠ بها جيخ٣ل التى اإلا٩ُاهحزماث بةبغاػ اَخمذ ،٦ما الخاعط اججاة في جمخض ه  الْٓ

ٍٓاث الحل٣اث َظة بحن ْألاوكُت ْص صازل ْطل٪ اإلاسخلٟت ْالى اث بٌٗ اؾخُاٖذ ٦ما ، اإلاضًىت خض  باإلاىهج الحضًشت الىٍٓغ

ٓجي ٓل ُٟت ْاإلاىا٤َ البلضان" في اإلا٩اوي ْامخضاصَا اإلاضًىت لىمٓ بؿُِ بك٩ل جخٗغى ؤن الا٩ً ْعة الٍغ  الجضًضة اإلاضن ْ - اإلاجا

ٓاب٘ ٓع "  ْالخ ِ ُت اإلاغا٦ؼ ٨ٞغة ْْ ٓة ه٣اٍ ؤخض ماٌٗض َْٓ ، الٟٖغ ٖٓت َظة في ال٣ ت اإلاجم  . الىٍٓغ

اث حٗغيذ: الخٛحر ٖىامل .2 ٓظُت الىٍٓغ ٓل ٓامل مً للٗضًض ظُض بك٩ل ال٨الؾ٨ُُت الا٩ً ٓامل ْزانت الخٛحر ٖ ٖ  الخٛحر  ًا

ْع  ألاعاضخي، ؤؾٗاع"مشل الضازلُت  اؾخُاٖذ خحن في ،"الخ...ألاوكُت، ببٌٗ الخانت الغثِؿُت،اإلاخُلباث الحغ٦ت مدا
اث ٓظُت الىٍٓغ ٓل اع َظا جٓؾُ٘ الحضًشت الا٩ً ْعَا لخدىا٫ْ  الَا ٓامل بض ٔ  صازلُت ٖ ٓامل بٌٗ الى باالياٞت ؤزغ  ، الخاعظُت الٗ

ٓمي الخضزل"  مشل للخدًغ اإلاٗانغة ألابٗاص ْحٗض ٓظت ، الخىمُت ٖملُت في الح٩ ٓاحي، بلى الخ ت الً  ؤلا٢خهاصًت ألاوكُت المغ٦ٍؼ
ط ، ْألا٢لُاث الٗغ٢ُت ، ٓع  الحًغي  ؤلا٢خهاص مً الخهيُ٘ زْغ ِ ٓامل ؤَم مً"  الخ... الخضمي، ؤلا٢خهاص ْْ  التي الخاعظُت الٗ

اث ٖلحها ع٦ؼث  . الحضًشت الىٍٓغ

                                                           
1
 IBID - PP 148 – 150 . 

2
 .6-أنظر ص ـ ( -9-1)، شكل  5-ك ـ 4-أنظر ص ص ـ –من التفاصيل  لمزيد 
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ْلذ:  الخٛحر ٖىانغ .3 اث جىا ٓظُت الىٍٓغ ٓل ٔ  ، الؿ٩اهُت الٟئاث مشل الخٛحر ٖىانغ ؤٚلب ٖام بك٩ل الا٩ً  ، ؤلاؾ٩ان مؿخٓ
ْجت بيؿب طل٪ ٧ان بن ْ- الخ...ألاعاضخي ؤؾٗاع ، ؤلا٢خهاصًت ألاوكُت ا ٧ان ْل٣ض ، مخٟا ٓػَ٘ حٛحر ٖىهغ ٖلى ألا٦بر جغ٦حَز  ج

ٍّٓ بما ألاعاضخي اؾخسضاماث اث مٗٓم ْقغح جٓيُذ زال٫ مً ْطل٪ - زضماث ْ ْؤوكُت بؾ٩ان مً جدخ  التى لل٨ُُٟت الىٍٓغ

ٓػٕ جيخ٣ل اث٠ بها ْْجخ ٔ  خل٣ت مً اإلاسخلٟت ْألاوكُت الْٓ  . باإلاضًىت ألزغ
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ت  اإلاىهج الىٍٓغ
 اإلاضزل

 الٗام
 الخٛحر ٖىانغ الخٛحر هىُٖت الخٛحر ٖىامل الباخثحن أبغػ 

ث
ٍٓغا

الى
 

ؤلا٨ًىلىحُت
 

ؾ٨ُُت
ال

ال٨
 

Concentric zone 
theory 

جابُت
ؤلاً

  
POSITIVISM
 

  (
هج

اإلاىا
 

ٓظُت
ٓل

ؤلا٩ً
  

Ecological Approaches
 )

دلُل
ج

 
ٍ

ألاهما
 

ًٍغت
الح

في 
 

يٓء
 

ـ
الخىاٞ

 
بحن
 

ث
ٖٓا

جم
اإلا

 
كٍغت

الب
 

ً
م

 
ظل

ؤ
 

اإلا٩ان
 

E. W. Burgess 
(1925) 

ٓامل
ٖ

 
زلُت

صا
 

ٖٓاث بحن الخىاٞـ -  ٖلى للؿُُغة ؤلاظخماُٖت اإلاجم

. ألاعى

-  ْ . الخاعظُت للمىا٤َ الضازلُت اإلاىا٤َ ؾ٩ان ٚؼ

 م٩اوي حٛحر

اث٠ بهخ٣ا٫ بلى الىمٓ ًاصي  الْٓ
 التي بلى الضازلُت الحل٣اث مً

. الخاعط بججاٍ في جلحها

ؾٗاع
ؤ

 
ضخي

عا ألا
 

٦شاٞت
 (

ؿ٩ان
ال

– 
ُت

ك
الاو

 )
سضام

ؾخ
ب

 
ى

ع ألا
 (

َ٘ ٓػ
ج

 )
الٟئت
 

ؿ٩اهُت
ال

 
ؿخٓٔ 

ؿ
م

 
ؤلاؾ٩ان
 

 
 جم
 

ؿ٩ان
ال

 

٠
اث

ْْ
 

ؿ٩ان
ال

  (
الٗمالت
اث٠"ْاإلا٩اجب الخُٟٟت الهىاٖاث جٓؾ٘ -(   ت اإلاى٣ُت ْْ  بلى ْبمخضاصَا" اإلاغ٦ٍؼ

ْعة اإلاىا٤َ خؿاب ٖلى الخاعط . لِا اإلاجا

 ألا٢غب الضازلُت اإلاىا٤َ بلى الهىاٖت ْٖما٫ ال٣ٟحرة الجماٖاث اهخ٣ا٫ -
ت للمىا٤َ  اإلاغ٦ٍؼ

ىُاء َب٣ت اهخ٣ا٫ - . الخاعظُت للمىا٤َ ألٚا

The radial or axial 
development 

theory 
- 

ٓٚغاُٞت -  الُب

ْع  -  الغثِؿُت الحغ٦ت مدا

The wedge or 
sector theory 

H. Hoyt (1939) 

ْع   - . الغثِؿُت الحغ٦ت مدا

 َب٣ت) اإلاغجٟٗت ؤلاًجاعاث طاث اإلاؿا٦ً خغ٦ت -

ىُاء (.  ألٚا

 م٩اوي حٛحر

 هدٓ الؿ٨ىُت اإلاىا٤َ بمخضاص
 بججاَاتها هٟـ في الخاعط

 في اإلاخجضص الىمٓ بٟٗل ألانلُت

. ٢ُإ  ل٩ل الخاعجي الحض

ؾٗاع
ؤ

 
ضخي

عا ألا
 

سضام 
ؾخ

ب
 

ى
ع ألا

 (
َ٘ ٓػ

ج
 )

الٟئت
 

ؿ٩اهُت
ال

 
ؿخٓٔ 

ؿ
م

 
ؤلاؾ٩ان
 

   
ٔ  الاؾ٩ان صعظاث - ٫ٓ  جيخٓم ألازغ  حكٛل مجها ْألا٢ل ألاعقى الؿ٨ىُت اإلاىا٤َ خ

ٓبت ألاعاضخي صاثما  بمىا٤َ الله٣ُت ؤْ الاهخ٣ا٫ مىا٤َ في ؤ٢ل بضعظت اإلاٚغ

. الهىاٖت

Multiple-nuclei 
theory 

C. D. Harris and 

E. L. Ullman 
(1945) 

. ألاوكُت لبٌٗ الخانت اإلاخُلباث -

.  ؤلاًجاعاث صٞ٘ ٖلى ٢ضعتها في ألاوكُت جباًً -

 م٩اوي حٛحر

اث٠ جيخ٣ل اإلاضًىت همٓ م٘  الْٓ
ٍٓت بلى . ظضًضة ؤه

  

سضام
ؾخ

ب
 

ى
ع ألا

 

(
َ٘ ٓػ

ج
 )

الٟئت
 

ؿ٩اهُت
ال

 

    
 ْالهىاٖت اإلايؿٓب مىسٌٟ ْاصي مى٣ُت في جيكإ ٢ض الش٣ُلت الهىاٖت -

ٓم ٢ض الخُٟٟت ٫ٓ  ٖلى ج٣  ٣ٞض الغاقي الؿ٨ً مى٣ُت ؤما خضًض ؾ٨ت ؤْ ٍَغ٤ َ

٫ٓ  ْجتر٦ؼ جيكإ . الهىاٖت يٓياء ًٖ بُٗضا اإلايؿٓب مغجٟٗت ؤعى مى٣ُت خ

The ecological 
theory 

Hawley 

(1957) 
. ألاعاضخي ؤؾٗاع -

 م٩اوي حٛحر

ٓػَ٘  َٓ الؿ٨ىُت اإلاىا٤َ ج

. ٞحها ألاعاضخي ألؾٗاع بو٩ٗاؽ

سضام  
ؾخ

ب
 

ى
ع ألا

 (
َ٘ ٓػ

ج
 )

الٟئت
 

ؿ٩اهُت
ال

 
ؿخٓٔ 

ؿ
م

 
ؤلاؾ٩ان
 

   

 اإلاغجٟٗت ألاعاضخي ؤؾٗاع طاث الضازلُت اإلاىا٤َ بلى ال٣ٟحرة الجماٖاث بهخ٣ا٫ -

. اإلاتهال٨ت ْاإلاؿا٦ً اإلاىسًٟت ْؤلاًجاعاث

 ْاإلاؿا٦ً اإلاىسًٟت ألاؾٗاع طاث ألاعاضخي بلى الضزل اإلاغجٟٗت الٗاثالث جخجّ -

. الجضًضة

ث
ٍٓغا

الى
 

ؤلا٨ًىلىحُت
 

الخضًثت
 

Vance 's urban-
realms model 

J. Vance 

(1964) 

. ألاوكُت لبٌٗ الخانت اإلاخُلباث -

. ؤلاًجاعاث صٞ٘ ٖلى ٢ضعتها في ألاوكُت جباًً -

 م٩اوي حٛحر

 مى٣ُت ب٩ل جِٓغ اإلاضًىت همٓ م٘
ت  مؿخ٣ل ججاعي  مغ٦ؼ خًٍغ

 الخ٣لُضي الخجاعي  اإلاغ٦ؼ ًٖ

ت اإلاضًىت ًْٖ . اإلاغ٦ٍؼ

سضام  
ؾخ

ب
 

ى
ع ألا

 (
َ٘ ٓػ

ج
 )

الٟئت
 

ؿ٩اهُت
ال

 

    
 ْالهىاٖت اإلايؿٓب مىسٌٟ ْاصي مى٣ُت في جيكإ ٢ض الش٣ُلت الهىاٖت -

ٓم ٢ض الخُٟٟت ٫ٓ  ٖلى ج٣  ٣ٞض الغاقي الؿ٨ً مى٣ُت ؤما خضًض ؾ٨ت ؤْ ٍَغ٤ َ

٫ٓ  ْجتر٦ؼ جيكإ . الهىاٖت يٓياء ًٖ بُٗضا اإلايؿٓب مغجٟٗت ؤعى مى٣ُت خ
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Concentric zone-
sector theory 

P. Mann 

(1965) 

ٓامل
ٖ

 
زلُت

صا
 

(.  الحضًت الغخلت)  الترصص لؿٟغ اإلاغجٟٗت الخ٩ال٠ُ -

 م٩اوي حٛحر

اث٠ بهخ٣ا٫ بلى الىمٓ ًاصي  الْٓ
 الضازلُت الحل٣اث بحن

. ْالخاعظُت

ؾٗاع
ؤ

 
ضخي

عا ألا
 

٦شاٞت
 (

ؿ٩ان
ال

– 
ُت

ك
الاو

 )
سضام

ؾخ
ب

 
ى

ع ألا
 (

َ٘ ٓػ
ج

 )
الٟئت
 

ؿ٩اهُت
ال

 
ؿخٓٔ 

ؿ
م

 
ؤلاؾ٩ان
 

 
 جم
 

ؿ٩ان
ال

 
٠

اث
ْْ

 
ؿ٩ان

ال
اث٠ بحؿإ -  ت اإلاى٣ُت ْْ  اإلاىا٤َ خؿاب ٖلى الخاعط بلى ْبمخضاصَا اإلاغ٦ٍؼ

ْعة . لِا اإلاجا

. الضازلُت اإلاىا٤َ بلى اإلاغجٟ٘ ؤلاؾ٩ان بهخ٣ا٫ -

ُٟت اإلاىا٤َ ؤْ البلضان بلى اإلاىسٌٟ ؤلاؾ٩ان بهخ٣ا٫ - ْعة الٍغ . اإلاجا

Kearsley 's model G. Kearsley (1983) ٓامل
ٖ

 
عظُت زا
ٓمي الخضزل"  مشل للخدًغ اإلاٗانغة ألابٗاص   الح٩

ٓاثُاث مً الخسلو - الخىمُت ٖملُت في  - الٗك

ٓظت ٓاحي بلى الخ ت - الً  ألاوكُت المغ٦ٍؼ

".  ْألا٢لُاث الٗغ٢ُت - ؤلا٢خهاصًت

 م٩اوي حٛحر

اث٠ بهخ٣ا٫ بلى الىمٓ ًاصي  الْٓ
 الضازلُت الحل٣اث بحن

. ْالخاعظُت

ؾٗاع
ؤ

 
ضخي

عا ألا
 

٦شاٞت
 (

ؿ٩ان
ال

– 

ُت
ك

الاو
 )

سضام
ؾخ

ب
 

ى
ع ألا

 (
َ٘ ٓػ

ج
 )

الٟئت
 

ؿ٩اهُت
ال

 
ؿخٓٔ 

ؿ
م

 
ؤلاؾ٩ان
 

 
 جم
 

ؿ٩ان
ال

 
٠

اث
ْْ

 
ؿ٩ان

ال
  (

الٗمالت
 

 )

ٓع  - ٓاب٘ الجضًضة اإلاضن ِْ ٫ٓ  ْالخ ت اإلاضًىت خ . اإلاغ٦ٍؼ

ٓع  - ٓا٢٘ ِْ ت اإلا ٫ٓ  ْالهىاُٖت الخجاٍع ت اإلاضًىت خ  الغثِؿُت الُغ١  ْٖلى اإلاغ٦ٍؼ

ت ْاإلاضًىت الجضًضة اإلاضن بحن اإلاىا٤َ في ْؤًًا ، مجها الخاعظت . اإلاغ٦ٍؼ

ث
ٍٓغا

الى
 

ؤلا٨ًىلىحُت
 

الخضًثت
 

White 's model 

جابُت
ؤلاً

  
POSITIVISM
 

  (
هج

اإلاىا
 

ٓظُت
ٓل

ؤلا٩ً
 ( Ecological Approaches

 
دلُل

ج
 

ٍ
ألاهما

 
ًٍغت

الح
 

 في
يٓء
 

ـ
الخىاٞ

 
بحن
 

ث
ٖٓا

جم
اإلا

 
كٍغت

الب
 

ً
م

 
ظل

ؤ
 

اإلا٩ان
 

M. White 

(1987) 

ٓامل
ٖ

 
عظُت زا
ٓمي الخضزل"  مشل للخدًغ اإلاٗانغة ألابٗاص   الح٩

ٓظت - الخىمُت ٖملُت في ٓاحي بلى الخ ت - الً  المغ٦ٍؼ

ط - ْألا٢لُاث الٗغ٢ُت - ؤلا٢خهاصًت ألاوكُت  زْغ
ٓع  الحًغي  ؤلا٢خهاص مً الخهيُ٘ ِ  ؤلا٢خهاص ْْ

"  ألاؾغة  جم بهسٟاى - الؿُاعة ؾُُغة -الخضمي

 م٩اوي حٛحر

اث٠ بهخ٣ا٫ بلى الىمٓ ًاصي  الْٓ
 الضازلُت الحل٣اث بحن

. ْالخاعظُت

ؾٗاع
ؤ

 
ضخي

عا ألا
 

٦شاٞت
 (

ؿ٩ان
ال

– 
ُت

ك
الاو

 )
سضام

ؾخ
ب

 
ى

ع ألا
 (

َ٘ ٓػ
ج

 )
الٟئت
 

ؿ٩اهُت
ال

 
ؿخٓٔ 

ؿ
م

 
ؤلاؾ٩ان
 

 
 جم
 

ؿ٩ان
ال

 

٠
اث

ْْ
 

ؿ٩ان
ال

  (
الٗمالت
  )

 بهخ٣ا٫ ٖملُت زال٫ ْطل٪ اإلاغ٦ؼ مً بالخجؼثت البُ٘ مخاظغ مً ال٨شحر بهخ٣ا٫ -

ٓعًٍ الؿ٩ان ٓاحي بلى اإلاِؿ . الً

. عؤؾُا اإلاغ٦ؼ بمخضاص -

اء َب٣ت بهخ٣ا٫ - ْعاث في للؿ٨ً ألازٍغ غاٝ ٖلى مجا ت ألَا  ب٣اء م٘ الحًٍغ

ت باإلاىا٤َ ألاظؼاء بٌٗ في بًِٗا .  اإلاغ٦ٍؼ

ٓع  - ْع  ِْ ت اإلاباوي ، اإلاؿدكُٟاث ، الجامٗاث ، الهىاُٖت اإلاىا٤َ ص  ، ؤلاصاٍع
ت اإلاغا٦ؼ ٔ  ْاإلااؾؿاث ، الخجاٍع ٔ  ال٨بر  ألاعاضخي بؾخٗماالث حك٨ُل في ألازغ

. باإلاضًىت الؿ٨ىُت اإلاىا٤َ ْهمٓ

ٓع  - ُت اإلاغا٦ؼ ِْ ْع  الٟٖغ ت ْاإلادا  ْالٍُغ٤ الضاثغي  الٍُغ٤ مً بال٣غب الخجاٍع

٘ . اإلاغ٦ؼ بظل٪ لخىاٞـ الؿَغ
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:  اإلاغاح٘ ٢اةمت

:  الٗغبُت اإلاغاح٘:  أوال

 : ال٨خب

ض ؤبٓ -1 ً ال٣غن  أوازغ في مهغ أعى ٖمغان في الخُىعاث عنض  -اإلاهغي  الٗمغان: " عاجح ٍػ  مؿاعاجه واؾخُإل الٗكٍغ

.  2007 ، ال٣اَغة ، ألا٧اصًمُت اإلا٨خبت ، ألا٫ْ  اإلاجلض"  2020 ٖام ختى اإلاؿخ٣بلُت

ت ألاهجلٓ م٨خبت ، "ؤلاحخماعي الخٛحر:"  ٖالم بٖخماص ، ػاًض ؤخمض -2  . 1993 ، ال٣اَغة ، اإلاهٍغ

 .1984 ، ال٣اَغة ، اإلاٗاٝع صاع ، "والى٣ضًت ال٨الؾ٨ُُت الاججاَاث بحن الاحخمإ ٖلم:"  ػاًض ؤخمض -3

 .1990 ، ال٣اَغة ، الش٣اٞت صاع ، "اإلاضن حٛغاُٞت في صعاؾاث: " بؾماُٖل ٖلي ؤخمض -4

اث:"  ُٖٟٟي الضًً ٦ما٫ ؤخمض -5  .1982 ال٣اَغة، ، عئْٝ مُبٗت ، "وا٢لُمها اإلاضًىت جسُُِ فى هٍٓغ

ت اإلاىاًَ همى في صعاؾت  -الٗالم مضن:"  ْلُمؼ ظا٥ ، ؾخاهلي بغاْن  -6  هٓمي جغظمت ،"ألاعيُت ال٨غة أهداء في الخًٍغ

٢ٓا ٖٓاث" ألا٫ْ  الجؼء ، ل  . 1987 ، ال٣اَغة ،" ٦خابي مُب

ٓم -7 ٓع  ج ٓم ٓج َٓغي  مدمض جغظمت ، "الاحخمإ ٖلم في جمهُض:"  ب ن الج  ، ال٣اَغة ، اإلاٗاٝع صاع ، الغابٗت الُبٗت ، ْآزْغ
1981. 

ٓجي ظا٧لحن -8 ت صاع ،" الخًغي  الٗمغان حٛغاُٞت في صعاؾاث:"  الٟايلى بهجذ ٖلى مدمض  -جغظمت ، ظاعهبُت ب  اإلاٗٞغ

ت ، الجامُٗت .  2000 ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ٓعصْن  -9  ) ماعقا٫ ظ
ًا
ٔ  مدمض:  جغظمت ، ألا٫ْ  اإلاجلض ، "الاحخمإ ٖلم مىؾىٖت" ،( مدغعا َٓغ ن الج ٕ ، ْآزْغ  اإلاكْغ

ٓمى لى اإلاجلـ ، 163 الٗضص ، للترظمت ال٣  .2000 ، ال٣اَغة ، للش٣اٞت ألٖا

ت للخالت صعاؾت  -واإلادلُت الٗاإلاُت بحن الجضًضة اإلاجخمٗاث: " الِاصي ٖبضٍ خامض -10 ب، م٨خبت ،"اإلاهٍغ  ، ال٣اَغة ٍٚغ
1993. 

. 2006 ألاؾغة، م٨خبت الشاوي، الجؼء ، "الخضًث ال٨ٟغ مهُلخاث:"  زكبّ ؾامى -11

ت صاع ،"الخًغي  الاحخمإ ٖلم في صعاؾت  -اإلاضًىت:"  الحؿُجي الؿُض -12  .1981 ؾىت ، ال٣اَغة ، اإلاٗٞغ

ن الحؿُجي الؿُض -13 ش:"  ْآزْغ ْخت ، الٟجاءة بً ٢ُغي  صاع ،" ؤلاحخماعي ال٨ٟغ جاٍع  .1987 ؾىت ، الض

. 1997 ، ال٣اَغة ، الٗلمي اإلا٨خب ، "واإلا٩ان الؼمان بحن اإلاضًىت ؾ٩ان  -الخًغي  الاحخمإ ٖلم:" ٖٓى خىٟي الؿُض -14

ت ، اإلاٗاٝع ميكإة ، "حٛغاُٞت صعاؾت  -ألاعى اؾخسضام:"  الكامي الضًً نالح -15  .1990 ، الاؾ٨ىضٍع

. 1980 ال٣اَغة، ، الٗغبُت الجهًت صاع ،"الٗمغان حٛغاُٞت في :" َُْبت مدمض الٟخاح ٖبض -16

ُٖٓاف ٖبضالالّ -17 ت الضعاؾاث فى اإلاٗانٍغ الاججاَاث:"  ال٣ُب ٣ٌٗٓب اسح٤ ، اب  ٧ْالت ،"الخًٍغ

ٍٓذ، ٖٓاث،ال٩  .1980 اإلاُب
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ٓانل ٖبضهللا بً ٖبضالغخمً -18  أنى٫  ، ووؾاةله أصواجه ، ومىاهجه أؾالُبه ، ومغاخله زُىاجه) الٗلميُّي  البدث:"  ال

ٓع  بدض ،" (٦خابخه ـت اإلامل٨ت ، اإلاٗاٝع ْػاعة ، ٖىحزة مداٞٓت في الخٗلُم بصاعة ، ميك َُّ ـت الٗغب ًَّ ٓص  .1999 ، الؿٗ

ت الجٛغاُٞت في صعاؾاث:"  ُٖاهت ؤبٓ مدمض ٞخخي -19 ت صاع ،" البكٍغ ت ، الجامُٗت اإلاٗٞغ  .1989 ، ؤلاؾ٨ىضٍع

َٓغي  مدمض -20 ، صاع ،" الاحخماعي الخٛحر:"  لُلت ٖلى ، ق٨غي  ٖلُاء ، الج  .1982 ، ال٣اَغة اإلاٗاٝع

ش:"  مدمض ٖلي مدمض -21 ت صاع ،"ؤلاحخمإ ٖلم جاٍع ت، ، الجامُٗت اإلاٗٞغ  . 1985 الاؾ٨ىضٍع

ٟي" الٗمغان حٛغاُٞت:"  ظابغ مضخذ مدمض -22 ت، ألاهجلٓ م٨خبت ،"والخًغي  الٍغ  . 2003 ، ال٣اَغة اإلاهٍغ

ىحن ج٩اٞإ م٣اًِـ ازخُاع:  الُٗاشخي نباح -23  الجؼاثغ، ظامٗت ماظؿخحر، عؾالت ،"الث٣افي و الاحخماعي الخٛحر و ال٣ٍغ
1994. 

ان -24 ٓان مْغ ٓع  ظغظـ ؤهُ ذي ألانل طاث الدجم مخىؾُت الٗغبُت اإلاضن مغا٦ؼ في الٗمغاوي الخٛحر:  ظب  -1945" الخاٍع

ٓوـ ، نىٗاء ، خلب:  م٣اعهت صعاؾت  –"2000 ٓعاة عؾالت ، ج  ، ال٣اَغة ظامٗت ، ْالٗمغاوي ؤلا٢لُمي الخسُُِ ٧لُت ، ص٦خ
2005. 

:  ألاحىبُت اإلاغاح٘:  زاهُا

25- Alvin Boskoff: The sociology of urban regions, 2nd edition, New York: Appleton-Century-Crofts , 1989. 

26- Anthony Downs: Opening Up the Suburbs: An Urban Strategy for America, 3rd edition, Chicago: Yale University 
Press, 1987 . 

27- Charles Horton Cooley: The Theory of Transportation, Baltimore: Publications of the American Economic 
Association 9, 1894. 

28- Colby ، C.C. ، Centripetal and centrifugal forces in urban geography ، Annals of the Association of American 

Geographers 23 ، 1932. 

29- Daniel R. Vining & Thomas Kontuly : Population Dispersal from Major Metropolitan Regions - An International 
Comparison , International Regional Science Review , volume 3 , 1978 . 

30- David Clark: Urban Geography: an introductory guide, London; Canberra: Croom Helm, 1982. 

31- David Rhind & Ray Hudson: Land use, London; Methuen, 1980. 

32- Francis R. Allen: Socio-Cultural Dynamics: an introduction to social change, New York: Macmillan, 1971. 

33- Haim Darin-Drabkin: Land Policy and Urban Growth, Oxford; New York: Pergamon Press, 1977. 

34- Helen Briassoulis : Analysis of Land Use Change: Theoretical and Modeling Approaches , Ph.D. , Department of 
Geography , University of the Aegean , Lesvos ,  Greece , 2000  .  

35- Jack Harvey: Urban land economics, 5th edition, Basingstoke: Macmillan, 2000. 

http://www.paperbackswap.com/book/browser.php?p=Appleton-Century-Crofts
http://irx.sagepub.com/search?author1=Daniel+R.+Vining+Jr&sortspec=date&submit=Submit
http://irx.sagepub.com/search?author1=Thomas+Kontuly&sortspec=date&submit=Submit


 

 
 

 

 

    2015 –  ٞبراًغ    : 05الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  
 

64 

36- James Bird: Centrality and Cities, London; Boston: Routledge & Kegan Paul, 1977. 

37- James H. Johnson: Urban geography: an introductory analysis, 2nd edition, Oxford, New York: Pergamon Press, 1972. 

38- Jean-Paul Rodrigue: The Geography of Transport Systems, New York: Routledge, 2006. 

39- Kevin Lynch, Lloyd Rodwin: A Theory of Urban Form ، Journal of the American Institute of Planners ، 1968. 

40- Mark Abrahamson: Urban Sociology, 2nd edition, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1980. 

41- Mattei Dogan, John D. Kasarda: The Metropolis Era - Mega Cities, Volume 2, Newbury Park, California: Sage 
Publications, 1988. 

42- Michael Pacione : Urban geography : a global perspective , 2nd edition , Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York : 
Routledge , 2005 . 

43- Morris Ginsberg: Social Change, British Journal of Sociology, Vol. 4, 1958. 

44- Neil Smith: Uneven Development: nature, capital, and the production of space, 3rd edition, New York, NY: 
Blackwell, 1984. 

45- Noel P. Gist, Sylvia Fleis Fava: Urban Society, 5th edition, New York: Thomas Y. Crowell Company, 1969. 

46- Paul N. Balchin & Jeffrey L. Kieve: Urban Land Economics, 3rd edition, London: Macmillan, 1977. 

47- Paul N. Balchin, Gregory H. Bull & Jeffrey L. Kieve: Urban Land Economics and Public Policy, 5th edition, 
Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan, 1995. 

48- Peter Henry Rossi: Why Families Move, 2nd edition, Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1980. 

49- Robert A. Nisbet: Social Change and History, New York: Oxford, 1969. 

50- Robert H. Lauer: Perspectives on Social Change, 2nd edition, Boston: Allyn and Bacon, 1977. 

51- Robert J.Stimson, Roger R. Stough & Brian H. Roberts: Regional Economic Development: Analysis and Planning 
Strategy, 2rd edition, Berlin; New York: Springer, 2002. 

52- Steven Vago : Social Change, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980. 

53- Thomas Nixon Carver: The Essential Factors of Social Evolution, 2nd edition, New York: Arno Press, 1974. 

54- Tim Hall: Urban Geography, 3rd edition, London and New York: Routledge, 1998. 

55- Van den Berg Leo, Drewett Roy, Klaassen Leo H., Rossi, Angelo, and Cornelis H.T. Vijverberg: Urban Europe - A 
Study of Growth and Decline , Oxford , U.K. : Pergamon Press , 1982  .  

56- W. A. V. Clark : Human migration , Beverly Hills , CA : Sage Publications , 1986 

http://www.alibris.com/search/books/author/Vago%2C%20Steven/aid/5171585


 

 
 

 

 

    2015 –  ٞبراًغ    : 05الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  
 

65 

57- W. A. V. Clark: Recent Research on Migration and Mobility - A review and interpretation, Progress in Planning, 
volume 18, 1982. 

58- Wilbert E. Moore: Social Change, Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1974 . 

59- William Alonso: Location and Land Use: Toward a General Theory of Land Rent , Harvard University Press, 
Cambridge, MA, U.S.A., 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

    2015 –  ٞبراًغ    : 05الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  
 

66 

  

  



 

 
 

 

 

    2015 –  ٞبراًغ    : 05الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  
 

67 

 

الم  اإلا٨ىهت وبيُاجه  ؤلٖا
 .جمىقيذ،الجؼاةغ ٖحن الجامعي اإلاغ٦ؼ/قُش َامل. ص

 

:  ملخو

م الم بيُاث ؤَم مالمؿت اإلا٣ا٫ ًْغ   بٓنّٟ الٖا
ًا
  ز٣اُٞا جمشال

ًا
ٓم ٖالم في مُِمىا ٓهاث ٧ل ٖلى ،ٌؿُُغ الُ  ٍْسً٘ الخ٨ٟحر م٩

ٓاصة بال  -ألاٞغاص ٓظُّ،الخإزحر مً ؤهماٍ بلى -َ ْان آن ،ل٣ض الىٓغ ْظِاث ،حُٛحر الخ الم  -بٗلمُت  -هخإمل ألن ألا ْهدغم ؤلٖا ، 
المي الخُاب ظٗل ٖلى  في خ٣ِا الاوؿاهُت الضعاؾاث ؤُٖتها التي الخُاباث ظمُ٘ قإن طل٪ في قإهّ للضعؽ خ٣ال الٖا

 .ْاإلا٣اعبت ال٣غاءة

الم:  اإلاٟخاخُت ال٩لماث ٓانل ، ؤلٖا  . الغؾالت ، ،اإلاخل٣ي ،الخبر الٗام ،الغؤي الخ

:  م٣ضمت

الم ًماعؽ ٓم -ؤلٖا ْعٍ -الُ ٓع  ٨ًك٠ ؾلُٓي، بك٩ل اإلاٗانغة اإلاجخمٗاث صازل ص ذ اإلاؿخ  الح٣اث٤ ًٖ الٛمٓى  جاب ٍٍْؼ
ٓزت اًا بحن اإلابش سّ ٢غاءة الباخض ٖلى ٍْخٗظع ْاإلااؾؿاث؛ ألاٞغاص ْػ ٓعٍ آٞا١ ْاؾدكغاٝ الغاًَ ْيّٗ ْمٗالجت جاٍع  جُ
ْعَا جدُل التي اإلاجخم٘، ز٣اٞت في مخمحزا زُابا بهٟخّ ُّٞ ٌٗمل الظي الاظخماعي الؿُا١ ًٖ بمٗؼ٫   الهغاٖاث بلى بض

ٓظُت الؿُاؾُت ْالخبّضالث ٓل اث ْؤلاًضً ت ْاإلاىاٖػ الث الٗؿ٨ٍغ ّٓ ٓع  الضًم٣غاَُت؛ ْالخد ع  خالت ًٖ جسبرها ٦شحرة ؤم ّٓ  الخُ
٘ ت خُاة جُب٘ التي الؿَغ ا البكٍغ مّحَز

ُ
المي الىٓام َمؿِا التي الؿاب٣ت الٟتراث ًٖ ْج ع  الظي ؤلٖا ّٓ  ْلحٓت خحن ٧ل في ًخُ

المي بالخُاب الخٍٗغ٠ ظٗل مما ْعٍ -ؤلٖا عَا ْؾاثُّ جبّض٫ بلى جدُل ظضًضة ْمٗاٝع مهُلحاث ٍْدبجى ًخّٛحر -بض ّٓ . ْجُ
ُت الخدضًضاث بٌٗ زال٫ مً اإلا٣ا٫ َظا في ْهُمذ الم صاللت جبُحن بلى اإلاٗٞغ ٓاّٖ ْالخٍٗغ٠ ؤلٖا  زهٓنِخّ بلى ْؤلاقاعة بإه
ٔ  بسُاباث م٣اعهت  حّٗض  التي الخُاب َظا جدلُل ألؾـ ال٣اعت  تهُئت طل٪ زال٫ مً َْضٞىا ؤلاوؿاهُت؛ الش٣اٞت بها حعّج  ؤزغ

٘ َٓ الغثِـ ِٞضٞىا ْلظل٪. اإلاىاهج ٧ل جخبىاَا ْلم اإلاٗغفي ؤلاظمإ ٖلحها ٠٣ً لم ٖلمُت اظتهاصاث خالُا  الخُاب جَٟغ
المي ٔ  جُماث بلى ؤلٖا  بٌٗ ْعاَىُت ظّضة ًىٟي ال َْظا بيُاجّ، مسخل٠ ال٦دكاٝ الخدلُل مىاهج بٌٗ ْا٢تراح ٦بر

المُت الضعاؾاث  ب٨غا زُابا َىا٥ ؤن بلى الخىبُّ بلى -٢لىا ْؤن ؾب٤ ٦ما -مّىا ؾُٗا اإلاؿاثل َظٍ مشل بلى حٗغيذ التي ؤلٖا

ضعؽ ٣ًاعب ؤن لّ ًم٨ً ٔ  الخُاباث ظمُ٘ مشل ٍُْ . ألازغ

الم : ال٣امىؽ في ؤلٖا

ِلمَي  الجِل، ه٣ٌُ الٗلم الٗغب لؿان في ْعص   َٖي
ًا
لما مَي  ِٖ

ُ
ل َٖي ِلٌُم، ٖالٌم  ْعظٌل  هٟؿّ َٓ ْ َٖي ْ  ٫ٓ ِلمَي  ج٣ َّي  َٖي ٣ِ

َي
م، ؤي ْٞ

ّ
ُّ  حٗل م

ّ
 ْٖل

لمَي  ِٗ ُّ  ال مَي
َي
ل ْٖ اٍ ْؤ ًّ مّ؛ ب

ّ
ٍّٓ ّْٞغ١  ٞخٗل  الٗحن« ٖلم» اللٛت م٣اًِـ في ْظاء  ٦أطهُذ  ْؤٖلمُذ  ٦إطهُذ  ٖلمذ: ٣ٞا٫ بُجهما ؾِب

ٞت ْهي الٗالمت طل٪ مً. ٚحٍر ًٖ بّ ًخمّحز بالصخيء ؤزغِ  ٖلى ًض٫ُّ  ْاخٌض  صحٌُذ  ؤنٌل  ْاإلاُم ْالالم مَي  ٣ٍْا٫ مْٗغ
َي
ل ْٖ  الٟاعؽ ؤ

                                                           
 .، ادلادة علم4521، ص 5مج 2008، دار الفكر، بًنكت، "لسان العرب "ابن منظور، -  
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ٓن  شخيء ٧ْل الغاًت، ْالٗلُم  الحغب في ٖالمت لّ ٧اهذ بطا ٩ً  
ًا
ما

َي
ل ْٗ لُم  ْالغظل اإلاجِل، زالٝ مَي ْٖ لُم  باإلوؿان ٧الٗالمت ألهّ ؤ ِٗ  ْال

مُذ  الجِل، ه٣ٌُ
ّ
ُّ  ؤزظث بطا بالصخيء ْحٗل لم ِٖ

  .

ٍٓت الخدضًضاث ًٖ الٓؾُِ اإلاعجم ًسغط ال ٓعص خُض الؿاب٣ت، اللٛ مَي : ًلي ما ً
َي
ل ْٖ ْلِا لّ ظٗل ْٞغؾّ، هٟؿّ ؤ  في ٖالمت ؤ

مَي  الحغب،
َي
ٗال

َي
، ؤِْغ ٞالُن  ح مَي

ْ
ل ِٗ م ال

ّ
ِغّٞ، ؤج٣ىّ ألامغ، حٗل َٖي ْ  ُّ مَي

َي
ل ْٗ اٍ اؾخسبٍر ألامغ اْؾخَي ًّ  . ب

 ٔ الم» ؤن ألانٟهاوي الغاٚب ٍْغ ٘، بةزباعِ  ٧ان بما ازخو ؤلٖا ٓن  بما ازخو ْالخٗلُم ؾَغ غ ٩ً  ًدهل ْخحن ْج٨شحر بخ٨ٍغ
م هٟـ في ؤزغٍل  مً

ّ
.  «اإلاخٗل

ٍٓت الخدضًضاث زال٫ مً وؿخيخج الم ؤن الؿاب٣ت اللٛ ُت الهُٛت مً ؤلٖا  لؤلنل مٛاًغ مٗغفي بخدضًض جىٟغص لم ؤٖلم الهٞغ

ما ألازغ الجِل، ه٣ٌُ) مسخلٟت مٗاوي ٖلى صلذ خُض الٓؾُِ اإلاعجم في ْختى ْاإلا٣اًِـ اللؿان في ٖلم اللٛٓي  ( ْٚحَر
ٓمت) ؤي مٗحن هبإٍل  ْه٣ل ؤلازباع بلى ًدُل الظي اإلاٟغصاث في مِما مٗجى هلٟي ْباإلا٣ابل  مٗٓم في هجضَا التي الضالالث ْهي( مٗل

. الٛغبُت اإلاٗاظم

ٓعص ا ٍْم٨ىىا Information بٖالم إلاهُلح مٗاوي ٖضة الهٛحر عوبحر ً : جدضًضاث زالزت في خهَغ

ٖٓت ٓهُت اإلاسالٟت ٢ُام ٖلى الضلُل ب٢امت بلى ججٕز التي ألاٞٗا٫ مجم . جغ٦ُبها ًٖ ال٨ك٠ بلى ٍْمُل ال٣اه

ٖٓت ٓماث مً مجم ٫ٓ  اإلاٗل ٖٓت ؤلازباع ٞٗل information: بلى َىا ْجدُل ما شخيء ؤْ شخو خ ٓماث، مً بمجم ٓمت اإلاٗل  اإلاٗل

 في ألازباع وكغة) les informations الجم٘ بهُٛت اللٛٓي  الاؾخسضام في ْجغص ظماٖت، ؤْ ٞغص بزباع بّ ًخم الظي الحضر ؤْ
ٓن  ؤْ ؤلاطاٖت ٓعث(. الخلٍٟؼ ٓع  بزباع ٞٗل ٖلى لخض٫ 20 ال٣غن  في صاللتها ْجُ  جٓنُل ج٣ىُاث ٍَغ٤ ًٖ الٗام ْالغؤي الجمِ

ٓمت ٓن  بطاٖت،ؾِىما، صحاٞت،) اإلاٗل .  (جلٍٟؼ

ٓماث ْه٣ل ؤلازباع صاللت بلى ٌكحر الٛغبي اإلاعجم ؤن ْهالخٔ ٤ٍل  بلى مغؾل مً اإلاٗل
ّ
 الخدضًضاث في ؾىالخّٓ ما َْٓ مخل

ُت . الحضًشت الٗغبُت اإلاٗٞغ

الم   ؤلٖا
ً
: انُالخا

ٟاث جخٗضص الم إلاهُلح الانُالخُت الخٍٗغ الم مً ججٗل التي ألاؾاؾُت الى٣اٍ بٌٗ في جلخ٣ي ؤّجها بال ؤلٖا  وكاٍ، آلُت، ؤلٖا

ُٟت ْظّ ٧اٞت»: ٌٗجي بطن ِٞٓ.الخ...ْْ ٍض حؿتهضٝ التي الاجهالُت اليكاٍ ؤ  الصحُدت ْألازباع الح٣اث٤ ب٩اٞت الجماَحر جْؼ
ٓماث ٖٓاث ال٣ًاًا ًٖ الؿلُمت ْاإلاٗل اث ْاإلاك٨الث ْاإلآي ٓع  ْمجٍغ ٣ت ألام ُٖٓت بٍُغ  ج٣خطخي ْلظل٪              . «مٓي

المُت الٗملُت ٍْل، جٟاٖل، ٖىّ ًيخج مما الخل٣ي ٢ُْب ؤلاعؾا٫ ٢ُب بحن اجهالُا وكاَا ؤلٖا ا للهضٔ عظ٘ جإ  مً ْٚحَر
ٟاث

ّ
المي؛ الخبلُٜ مسل  ال٣غاءاث مسخلٟت ججظب اجهالُت خل٣ت ٌك٩ل ظٗلّ الظي َٓ لئلٖالم ؤلازباعي  ٞاإلاى٤ُ ؤلٖا

بُت ؤلاوؿاهُت ْالضعاؾاث ْاإلا٣اعباث  ٢ض الاجها٫ ٖلم بن»  خُض ٖضًضة، ازخهاناث جخجاطبّ مُضاٌن  ألهّ ْطل٪ ْالخجٍغ
                                                           

 -109ص ، ص 4ج1979عبد السالـ زلمد ىاركف، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بًنكت، لبناف، : ، حتقيق"مقاييس اللغة "ابن فارس،  -1
110 .
. 426، ص 2004، 04،إعداد رلموعة من اللغويٌن العرب،رلمع اللغة العربية ،دار الشركؽ الدكلية ،القاىرة ،مصر،ط"المعجم الوسيط"  -2
. 220زلمد سيد  كيالين، دار ادلعرفة للطباعة كالنشر، بًنكت، لبناف، ص : ، تح"المفردات في غريب القرآن "الراغب األصفهاين،  -3
4-  Le Petit robert, . Paris 2009 .p 346. 

. 22، ص 1984، منشورات عادل الكتب، القاىرة، مصر، "اإلعالم واالتصال بالجماىير "مسًن زلمد حسٌن،  -5
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 ٖلماء الاجها٫ ٖملُت بضعاؾت ٢ام اإلاجا٫ َظا في اإلاسخهحن اَخمام ظاهب ٞةلى مسخلٟت ْبُغ١  مجاالث في صعاؾخّ جمذ

ٓم ْزبراء ْالاظخمإ الىٟـ ٓن  الؿُاؾُت الٗل ٍٓ ٓم ْاللٛ ٓان ْٖل ٫ٓ  ٖلم ْٖلماء الحُ ٓلٓظُا) ؤلاوؿان ؤن ( ألاهثرْب
.  «ْالٟالؾٟت

ت مغجبُا الاجها٫ ٞٛضا الم ٌٗض التي ؤلاوؿاهُت باإلاٗٞغ   ؤلٖا
ًا
  ظؼءا

ًا
الم َّْٗغٝ مدضصاتها مً مِما ٍض»  بإهّ ؤًًا ؤلٖا  جْؼ

ٓع  ٓماث الجمِ ٓاضحت الح٣اث٤ ؤْ الصحُدت باإلاٗل  . «ال

الم ٖلى ًيبػي ْلظل٪ ؿم ؤن ؤلٖا
ّ
ت بالهض١ ًد

ّ
 ٖض٫ْ  صْن  الصحُدت الشابخت ْألازباع الح٣اث٤ ْٖغى اإلاداًض ْالٗغى ْالض٢

٫ٓ  ْجدٍغ٠ ٓظُّ ْمُ ّ.ْج
ّ
  ٌّٗض  أله

ًا
غا ٓاصر ًٖ ج٣ٍغ  . اإلاجخم٘ بها ٌعجُّ  مسخلٟت خ

الم َْؿتهضٝ ٢ٓاج٘؛ للح٣اث٤ ْالخٓيُذ ْالخبؿُِ بالكغح اإلاؿخ٣ِبل ؤلاعؾالُاث مخٗضص زُابا بٓنّٟ ؤلٖا  ًشمً ما َْٓ ْال
المُت للغؾالت الخبلُػي الُاب٘ ٓن  ؤلاطاٖت ؤْ الصحاٞت في ؤلٖا ٓم ؤجها بد٨م ْالخلٍٟؼ ا في ج٣ ََٓغ  اجهالي ؤؾاؽ ٖلى ظ

المي الخٟؿحر ٞإؾاؽ» َٓغ في ًخمشل بطن ؤلٖا ضا لِكمل ًدؿ٘ الظي «الاجهالي الج ٓما الٗىانغ مً مٍؼ  ْجؼصاص آزغ، بٗض ً
الم ؤَمُت ٔ  ْاعجٟ٘ اإلاضهُت ْج٣ّضمذ ح٣ُٗضا اإلاجخم٘ اػصاص ٧لما ؤلٖا .  اإلاجخم٘ ألٞغاص ْال٨ٟغي  ْالش٣افي الخٗلُمي اإلاؿخٓ

 
ًا
ٝ ٧ل م٘ الخإ٢لم لئلٖالم ًيبػي طل٪ ٖلى ْػٍاصة ٓم، ٖالم جمحز التي اإلاخٛحرة الْٓغ ت؛ الش٣اٞت جُب٘ التي ْالؿماث الُ  اإلادؿاٖع

ٓاظّ ًجٗلّ مما  بلى هٍٓغ ْظِت ْحُٛحر ْب٢ىاّٖ اإلاخل٣ي م٘ لالجها٫ ٞاٖلُت ؤ٦ثر ْؾاثِ زل٤ ٖلُّ جدّخم ٦بحرة جدضًاث ً

المُت الٓؾاثل م٘ جخماشخى ل٩ي زاهُا هٟؿا جمىدِا خضًشت بألُاث الخ٣لُضًت الٓؾاثِ شحً م٘ اإلاسخلٟت ال٣ًاًا  التي ؤلٖا
المي الخُاب بها ًدٟل ٓن،) اإلاٗانغ ؤلٖا (. بهترهذ جلٍٟؼ

المي الخُاب ًٖ خضًصىا في ، ْممحزاجّ ؤلٖا المُت الضعاؾاث في ههاصٝ ْٖىانٍغ  صاثما عبُا -الخهٓم ْظّ ٖلى  -ؤلٖا
الم بحن ٓاب ًٖ بُٗض ؤمغ طل٪ ؤن بال اإلاٗجى؛ هٟـ وُٗحهما -ألاخُان مً ٦شحر ْفي  -ؤهىا ختى ْالاجها٫ ؤلٖا  ؤن بد٨م اله

                                                           

. 13، ص 2001ف 1، منشورات جامعة اإلسكندرية، ط"مدخل إلى علم االتصال"مناؿ طلعت زلمود،   -1
. 23، ص 1965، دار الفكر العريب، القاىرة، مصر، "تاريخو ومذاىبواإلعالم "عبد اللطيف محزة،   -2
. 14، ص 1987، 1، ادلكتبة الكربل، القاىرة، مصر، ط"-مصادره، عناصره، مجاالتو -فن الخبر "زلمود أدىم،: ينظر  -3
. 06د ت، ص . ناف، ط، دار اجليل، بًنكت، لب"التفسير اإلعالمي لألدب "زلمد عبد ادلنعم خفاجي، عبد العزيز شرؼ،  -4
. 28، ص 2008، عادل الكتب احلديث، جدار للكتاب اإلعالمي، األردف، "مدخل إلى اإلعالم واالتصال "رحيمة الطيب عيساين،: ينظر  -5
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، منشورات جامعة بغداد، الدار اجلامعية للطباعة "اإلعالم الجديد تطّور األداء والوظيفة والوسيلة "انتصار إبراىيم عبد الرزاؽ، صفد حساـ الساموؾ،

. 99 -85ف ص ص 2011، 01ر كالرتمجة، طكالنش
. 61 -17ت، ص ص .د. ، دار كتب عربية، ط"اإلعالم العربي وقضايا العولمة "،عواطف عبد الرمحن
 .26 -11، ص ص (س.ـ) "مدخل إلى علم االتصال"مناؿ طلعت زلمود، 
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الم ٓماث ْالح٣اث٤ لؤلزباع ه٣ل ؤلٖا ٓانل بم٩اهُت ألاٞغاص ْمىذ الاجها٫ إلهجاح ؤْ الاجها٫ بهضٝ ْاإلاٗل  ْبن ْالخٟاٖل الخ
 مٗحن؛ بجيـ الاجها٫ جسهُو َْٓ عثِـ لؿبب ْطل٪ اجها٫، بٖالم، مهُلخي بحن مُل٣ا جيخٟي ال التراصٝ ؾمت ٧اهذ
٫ٓ  ٦إن ٓماث اإلاخل٣حن جإزغ بلى ًدُل الظي الجماَحري  الاجها٫ مشال ه٣ الم ًمىدِا التي باإلاٗل   ْؾاثُّ ٍَغ٤ ًٖ ٍْبثها ؤلٖا

ٟاجّ ؤبؿِ ْفي. ْْؾاثِ ْؾاثل ٍَغ٤ ًٖ بزباعي  بٖالم بطن ِٞٓ  ًخم التي الٗملُت َٓ( الجماَحري  الاجها٫) حٍٗغ
ٓماث ه٣ل بم٣خًاَا  الاجها٫ ْؾاثل مً ؤ٦ثر ؤْ ْؾُلت باؾخسضام ألاٞغاص مً ٦بحر ٖضص بلى ْالاججاَاث ْألا٩ٞاع اإلاٗل

.  الجماَحري 

ؽ مىٓم اجها٫ بإهّ»  ؤًًا َْٗغَّٝ ٓم ْمضْع  ْجغؾل الجماَحري  لالجها٫ ماؾؿت ًٖ ناصعة ٖلىُت عؾالت بعؾا٫ ٖلى ٣ً
المُت الغؾالت ٓػَِٗا ٦شحرة وسخ نى٘ ٖلى ب٣ضعتها جخمحز آلُت ْؾُلت ٖبر ؤلٖا ٓع  ٖلى لخ .  «مخجاوـ ْٚحر ْمخٟغ١  ٍٖغٌ ظمِ

الم اإلاخل٣ي، بصعا٥ بإ٤ٞ اإلاغؾل عؤي ْعبِ ال٨ٟغة ْجٓنُل الخبر لى٣ل ْمؿاعاث مغاخل هي  ْظِض خشِض ؾعي َٓ بطن ٞاإٖل

غة، مدضصة، ؤَضاٝ بلى ًُمذ
ّ
ىت مؿُ ُّ ٓمُت ْخُاتهم ألاٞغاص ْا٢٘ مً ببراَحن مد . الُ

الم ٍْى٣ؿم ُٖٓا مخمحزا، زُابا بهٟخّ بًًاخّ في حؿاَم مِمت ٖىانغ بلى ؤلٖا . ْمخجضصا عاَىُا، ه

المي الخُاب ٖىانغ : ؤلٖا

ضزل
ُ
المُت الضعاؾاث ج المُت ؤلاعؾالُت َبُٗت مً لِؿذ ظضًضة ٖىانغ ؤلٖا : هي ؾخت، في الٗىانغ جدك٩ل ْبظل٪ ؤلٖا

َٓل، ال٣ىاة، الغؾالت، اإلاؿخ٣بل، اإلاغؾل، ٔ  جدلُل َاب٘ ؾُُغة بلى الخ٣ؿُم َظا ٍْدُل. الهضٔ عظ٘ الدك  ٖلى اإلادخٓ
المُت الضعاؾاث ٓهُت ؤلاطاُٖت، الصحُٟت، الخُاباث مسخل٠ م٣اعبت في ؤلٖا ٍٓت للضعاؾاث ٧لُت ْبَمالِا ْالخلٍٟؼ  اللٛ

ٍْل ٌؿخضعي مى٣ُي ْبخإمل ؤ٦ثر بٗلمُت الخُاب م٘ -عؤًىا في  -جخٗامل التي الؿُمُاثُت للضعاؾاث ْختى الاظخماُٖت  الخإ
الم الغؾالت ؾُا١ َبُٗت ؤًًا َْؿخضعي المي الخُاب لضاعؽ ًيبػي زمت ْمً. ًتؤلٖا  ٖلى الٗلمي َغخّ في ٌؿدىض ؤن ؤلٖا

. بيُاجّ مسخل٠ ٨ًدك٠ ل٩ي للخدلُل مجهجي جًاٞغ

: اإلاغؾل

المُت، الٗملُت مىّ جىُل٤ الظي الصخو َٓ ٓػ  في ؤ٩ٞاٍع بهُاٚت بعؾالُخّ ًبضؤ ؤلٖا  ٣ًهضٍ، الظي اإلاٗجى ًٖ حّٗبر عم
ٓػ  ازخُاع َبُٗت ٖلى ٌٗخمض ْٞكلِا الغؾالت ٞىجاح ت الغم ٓع  بقاعاث، لٛت،)  للمغؾل الخٗبحًر  الٗىهغ اإلاغؾل َْٗضُّ ...(. ن

 ٫ المُت للٗملُت ْألاؾاسخي ألاّْ المُت الٓؾُلت َبُٗت خؿب ٍْسخل٠ ؤلاعؾا٫ مىب٘ ألهّ اإلاهضع ؤخُاها َْؿمى ؤلٖا  ِٞٓ ؤلٖا
ٓبت، الصحاٞت في الصحٟي ٓن، في ألازباع ْم٣ّضم ؤلاطاٖت، في ْاإلاظٌ٘ اإلا٨خ ٓن  ؤن ًم٨ىّ ٦ما الخلٍٟؼ  ؤْ ال٣ىاة، ناخب ٩ً

ٓظّ المُت الكغ٦ت ؤْ ال٣ىاة خا٫ لؿان َٓ الخدضًض َظا زال٫ مً اإلاغؾل ال٣ىاة؛ألن ج ٓن  ْفي ؤلٖا  اٖخباع ًم٨ىىا مشال الخلٍٟؼ
ٓاث مشل الغثِـ لىٓام جابٗت ال٣ىاة ٧اهذ بطا مغؾال مخلٟؼا، زُابا ًل٣ي َْٓ الغثِـ ت الغؾمُت ال٣ى  جبض ٧اهذ التي اإلاهٍغ

 ٧اهذ بطا ال٣ىاة جٓظِاث ؤْ ال٣ىاة ناخب َٓ اإلاغؾل وّٗض  ؤن ًم٨ىىا ْباإلا٣ابل الح٨م؛ ْمٛاصعة الغخُل ٢بل زُاباجّ
ٓا٠٢ بلى تهضٝ خُيئظ ٞهي الغثِـ أل٩ٞاع مىا٢ًت مٗاصًت،  ٌّٗض  ال ِٞٓ الخُُب؛ ؤ٩ٞاع جدبجى ال ْهي البض زال٫ مً زُٟت م

                                                           

 .109ص ،1995ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ، دار "تكنولوجيا االتصال في الخدمة االجتماعية "،زلمد السيد فهمي: ينظر  -1
. 128 -127، ص ص 1986، إربد، مكتبة الكتاين، األردف، "المدخل إلى االتصال الجماىيري"، عصاـ سليماف موسى  -2
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ُب  للخ٣ُُ٘ زُابّ ًسً٘ ؤلاعؾالُت ٖىانغ مً ٖىهغ َٓ ما ب٣ضع مغؾال هاخَي ٓع  ٍُْ  َٓ ؤلاعؾا٫ ٣ُٞب. مٗاصًت به
ٓم هٓاٌم، ؤْ شخٌو  ٓماث بى٣ل ٣ً .  آلازٍغً بلى اإلاٗاوي ؤْ آلاعاء ؤْ ألا٩ٞاع ؤْ اإلاٗل

ٔ  في عؾالخّ ًهُٜ ٖىضما اإلاغؾل َْؿعى ٢ٓ٘ الاجهالُت الٗملُت مً مُٗىت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ بلى ما مدخٓ  عصّ  اإلاؿخ٣ِبل مً ٍْخ

. ٖضمّ مً الِضٝ جد٤ُ٣ بلى حكحر ما اؾخجابت ؤْ ٞٗل

ُل٤ المي الخٗبحر في ٖلُّ ًُ ٓابت خاعؽ مهُلح ؤلٖا ٓحي ما َْٓ باالجها٫ ال٣اثم ؤْ الب ْعٍ ً ٓعي بض  الٗملُت في ألاؾاسخي اإلاد

. الاجهالُت

ل : اإلاؿخ٣بِم

الم ٖملُت في الشاوي الٗىهغ َْك٩ل باإلاخل٣ي، ؤًًا ٖلُّ ْههُلح ّٓظّ التي الجِت ؤْ الصخو َٓ ْاإلاؿخ٣بل»  ؤلٖا  بلحها ج
ٓم ؤن ٖلُّ ٍْجب الغؾالت، ٓػَا ٞ٪ ؤْ بدّل  ٣ً ٍٓاتها جٟؿحر بلى الخٓنل بُٛت عم  في ٖاصة طل٪ ٍْى٨ٗـ مٗىاَا ِْٞم إلادخ

ٓم التي اإلاسخلٟت الؿل٥ٓ ؤهماٍ   .«بها ٣ً

ْعة في مِمت خل٣ت َّْٗض  الضاللت، بهخاط في الِضٝ َْٓ المي الخُاب في الاجهالُت الهحر  ٖلى ٢ْضعجّ اإلاغؾل ٨ٟٞاءة»  ؤلٖا
ت ٫ٓ  الِضٝ مٗٞغ ٓبت الىخاثج بلى ْالٓن ٓػ، خل ٖلى اإلاؿخ٣بل ٢ْضعة الاجها٫، ْؾاثل ْٞٗالت الهُاٚت، ْبج٣ان اإلاُل  ال الغم

المُت بالٓؾاثِ الاجها٫ ٖملُت هي.  «ْاخضة لٗملُت مخٗضصة ٖىانغ ؤجها ٖلى بلحها ًىٓغ ْؤن بض  اإلاؿخ٣بل ٞحها ًلٗب التي ؤلٖا
ْعا -ط٦غهاٍ مشلما - ٓعٍا؛ ص ٖٓت ؤي الٗام بالغؤي ٌٗٝغ ما بلى انُالخُا ًدُل ٢ْض مد  ؤْ الجماٖت جخبىاَا التي ألا٩ٞاع مجم

ٓع  . الجمِ

: الٗام الغأي

ٖٓاث الٗام الغؤي مٗجى جدضًض الخٗاٍع٠ مٗٓم جدا٫ْ  ٓن  بدُض ألاٞغاص، آعاء بمجم ٓام آلاعاء لِظٍ ٩ً  صاللت طاث مُٗىت ز

ّ ؤَمُت، ؤْ ٓلّ بمام ببغاَُم ٌٗٞغ ٓع  بحن الؿاثضة ال٨ٟغة َٓ الٗام الغؤي» : ب٣  اججاٍ مكتر٦ت مهلحت جغبُِم الىاؽ مً ظمِ
٠٢ٓ ٓا٠٢، مً م  . «اإلاكتر٦ت بمهالحِم جخٗل٤ ؤْ اَخمامِم جشحر التي الٗامت اإلاؿاثل مً مؿإلت ؤْ اإلا

المُت للغؾاثل الاؾخ٣با٫ ٢ُب ٌٗتري  ؤن ًم٨ىّ الظي ْالخجاوـ الخل٣ي، همُُت بلى ًدُل ِٞٓ  بما بظل٪ همشل ؤن ٍْم٨ىىا ؤلٖا
٫ٓ  ؤلاظمإ مً بصخيء بلضاجها في ًدهل بما تهخم ججٗلِا ؤخضار مً الٗغبُت الكٗٓب حكِضٍ ت ٢ًُتها خ  جخٗل٤ التي اإلاهحًر
ٓع  لىا ًبرػ ؤن قإهّ مً ما َْٓ ْالؿُاؾت؛ ْالىٓام باألمً ٓح هُا٢ا بٓنّٟ للُٗان اإلاخجلُت مٓاٍَغ في الٗام الغؤي ن  ًٖ ًب

ٓعي الىٓام: مشل ال٣ىاٖاث بٌٗ جبجي جي اإلاجلـ(. نض٤ً عؤي) الؿ ٓعي، الَٓ ٓعي الجِل الؿ  مىا٢ٌ عؤي) الحغ الؿ
ٖٓت باليؿبت( ْمٗاعى ٓعي للمخل٣ي باليؿبت ختى ؤْ الض٫ْ  مً إلاجم  ؤهماٍ لىا ًبحن الظي َٓ الاه٣ؿام ِٞظا هٟؿّ، الؿ

. الٗام الغؤي

                                                           

-  يف الكثًن من الدالالت اليت كىو حاؿ الكثًن من القنوات الفضائية العربية اليت تستعمل الصورة للحجاج كالتحريك ،كفق منطق جيعل طابع اإلظهار يخ
. حتيل اذل طابع التوجو االيديولوجي لتلك القنوات ،مثل قناة اجلزيرة كما حدث يف تونس كمصر كليبيا، كما حيدث يف سورية 

. 73، ص "مدخل إلى علم االتصال "مناؿ طلعت زلمود،: ينظر  -1
 .177 ، ص"مدخل إلى اإلعالم واالتصال"رحيمة الطيب عيساين،   -2
 .245 ، ص"التفسير اإلعالمي لألدب العربي "زلمد عبد ادلنعم خفاجي، عبد العزيز شرؼ،  -3
 .367، ص"اإلعالم واالتصال بالجماىير"إبراىيم إماـ،   -4
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ٓلّ التهامي مسخاع َّْٗغّٞ ٓاُٖت الكٗب ؤٚلبُت بحن الؿاثض الاججاٍ َٓ الٗام الغؤي»: ب٣  ؤْ ل٣ًُت باليؿبت مُٗىت، ٞترة في ال

ـّ  ْالى٣اف الجض٫ ٞحها ًدخضم ؤ٦ثر،   ألاؾاؾُت ؤلاوؿاهُت ٢ُمِا ؤْ الٛالبُت َظٍ مهالح ْجم
ًا
  مّؿا

ًا
.  «مباقغا

ْصة َبُٗت هي الٗام الغؤي َبُٗت ؤن ْهي الخٍٗغ٠ َظا زال٫ مً مِمت ٨ٞغة بلى ههل ُت ػمىُا مدض ٓعَا في ْٞغ ِْ 
 زل٣ِا في حؿاَم مخجضصة ل٣ىاٖاث اإلاخل٣ي جبجي بلى ًدُل مما ْالخّٛحر، للخبّض٫ ٢ابل بطن ِٞٓ اإلاخل٣حن؛ بحن الاظخماعي

ٝ الؿُاؾاث ْغ ٢ٓٝٓ الشباث ًإبى الظي اإلاجخم٘ ْْ المُت؛ للغؾالت اإلاخل٣ي ًجٗل مما جهاثُت مدُاث ٖىض ْال  بٓنِٟا ؤلٖا
ٓم ز٣اٞت في مِما ظيؿا خاث بلى هٍٓغ ْظِت مً ٌّٛحر الُ ا التي الُْغ ٓن  ؤْ الصحاٞت جشحَر ٫ٓ  الخلٍٟؼ ت ٢ًاًاٍ خ  ؤْ اإلاهحًر

. (ال٣ضم ٦غة في مٗحن ٍٞغ٤ مىانغة) ال٨مالُت اخخُاظاجّ ختى

ٓم الم في الؿاثض ْاإلاِٟ ٓظِّ ما ًخل٣ى الٗغبي اإلاؿخ٣بل ؤن الخل٣ي، بسهٓم الٗغبي ؤلٖا غؾل بلُّ ً
ُ
 الخٟاٖل ًٖ بمٗؼ٫  اإلا

ٓانل، ؤْ مّٗ ٓانل ْبُٛاب الخ ٓاؾ٘ بمٗىاٍ الخ ْػ  الظي ال م الخٗلُم مِام بلى»  الغؾاثل بباٙل ًخجا
ّ
ُّ ْالخٗل  ْاؾترظإ ْالتٞر

ٓماث ْع  اإلاٗل  الٗغبي اإلاخل٣ي ب٣ي -لؤلؾ٠  –ْلظل٪ ؛ «بٗض ًٖ اإلااجمغاث ٣ْٖض الى٣اف خل٣اث زال٫ مً ْالدؿامغ ْالخدا

ٓعص ٦ْما» الخاعط مً الش٣اُٞت الؿلٗت ا٢خىاء ؤي الخُاع؛ ؤخاصًت ؤمام ٓصة طاث ألاظىبُت البًاج٘ وؿخ  ؾحزصاص الٗالُت، الج

الم إلاىخجاث اؾخحراصها ٓػَِٗا لُٗاص ؤلٖا بها بٗض ج ط ال  «ْصبلجتها حٍٗغ ً بإن بال اإلاإػ١  َظا مً زْغ ٢ٓٗا هاّمِ  في لىا خهِىا م
المُت الٛابت َظٍ ٓن  ما ؤبٗض هي التي ؤلٖا ت جل٪ ًٖ ج٩ ٓهُت ال٣ٍغ ٓصٌٗت ال٩ عَا التي ال ّٓ َٓان جه . ما٧ل

: الغؾالت

المُت الٗملُت في الشالض الغ٦ً الغؾالت حٗض  هي اإلاؿخ٣بل؛ بلى اإلاغؾل ًغؾلِا التي ْاإلاكاٖغ ْال٩لماث اإلاٗاوي في ْجخمشل ؤلٖا

ٓػ  في ٨ٞغة ًً٘ الظي ؤلاعؾا٫ ل٣ُب ْاإلااصي الٟٗلي الىخاط ٍٓت عم ٓن  هخدضر ٞدُىما»  طل٪ ٚحر ؤْ لٛ  َٓ الحضًض ٩ً
ٓع  ؤْ ٞالغؾم هغؾم ْخُىما الغؾالت هي ٞال٨خابت ه٨خب ْخُىما الغؾالت، ّٓح ْخُىما الغؾالت، هي اله  خغ٧اث ٞةن بإًضًىا هل

.  «الغؾالت هي طعاٖىا

المي الخُاب في ؤلاعؾالُاث جخٗضص ْبظل٪  ْاؾدُٗاب ِٞم ًجٗل مما ؤلاوؿاهُت الش٣اٞت جيخجِا التي الخُاباث مً ٚحٍر ؤْ ؤلٖا

ٓزت الضالالث مسخل٠ اها اإلاٗانغ مجخمٗىا في اإلابش ٓظُت ْختى الاظخماُٖت اإلاماعؾاث جٟغيّ مِما َع ٓل  بن خُض»  ؤلاًضً
 الازخالٝ، مً ٢ْضٌع  الدكابّ مً ٢ضٌع  بُجها الؿُا٢اث َظٍ الٗملُت، ْالؿُا٢اث ال٩لماث بحن حكاب٪ ٖلى حٗخمض مماعؾدىا
ٓع  في اإلاخدضزحن بٌٗ ًٟتريِا التي الؿا٦ىت الشابخت الغؾالت ٨ٞغة يٓء في جِٟم ؤن ًم٨ً ال الخُاب مماعؾاث  ؤم
.  «الاجها٫

                                                           

، ص 1984، دار ادلعارؼ، القاىرة، مصر، "الرأي العام والحرب النفسية" سلتار التهامي،  -1.
-  رللة "كرة القدم في شباك اإلشهار "جواد الرامي،: ضوع ادلهم الذم يتعلق باستثمار األمور الكمالية يف التأثًن كاإلقناعارجع للتفصيل يف ىذا ادلو ،

. 133 -129، ص ص 2005، 25عالمات، مكناس، ادلغرب، ع 
، 01مركز دراسات الوحدة العربية، بًنكت، لبناف، ط، 55، ادلستقبل العريب، العدد "اللغة واإلعالم بحث في العالقات التبادلية "رياض زكي قاسم،  -2

. 130، ص 2007
 .374، ص 2001، اجمللس الوطين للثقافة كالفنوف كاآلداب، الكويت، 265، عادل ادلعرفة "الثقافة العربية وعصر المعلومات"نبيل علي،   -3
. 83، ص "مدخل إلى اإلعالم واالتصال "رحيمة الطيب عيساين،  -4
. 290، ص 1995، اجمللس الوطين للثقافة كالفنوف كاآلداب، الكويت، 193، عادل ادلعرفة "اللغة والتفسير والتواصل"، مصطفى ناصف  -5
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المُت ٞالغؾالت ٓع  خغ٧اث، ٧لماث،) ألاوؿا١ مخٗضصة ؤلٖا ٓزت الضالالث مخٗضصة هي مشلما( ن  بحن ْاإلاسخُٟت زىاًاَا، في اإلابش

ْصَا ٓاضحت اإلاٗاوي مً ْؤزُغ ْؤٖم٤ ؤَم ألاخُان مً ٦شحر في حٗخبر التي اإلاًمغة؛ خض ٓع  ؾُذ في ؤْ ألاؾُغ في ال . اله

ٟاتها ؤبؿِ في ْهي ٔ  حٍٗغ ٓماث ٖىانغ ٌكمل مٗغفي ٨ٞغي  مدخٓ ٓاء ؤق٩الِا، بازخالٝ اإلاٗل ٖٓت ؤ٧اهذ ؾ ٖٓت ؤْ مُب  مؿم

.  مغثُت ؤْ

خباع بٗحن ًإزظ ؤن للمغؾل ٍْيبػي : ؤَمِا للغؾالت نُاٚخّ في الٗىانغ بٌٗ الٖا

(: الؿجن) الكٟغة

ٖٓت َْٓ ٓػ  مجم ٣ت ٤ْٞ جغجب ؤن ًيبػي التي الغم ت) مُٗىت ٍَغ ٣ت هي ؤْ ؛(مُٗاٍع  هي ألجها بها الخلٟٔ ًخم ؤن ًجب التي الٍُغ
ٓخُضة ٖٓت هي ؤْ  جاّؾؿّ الظي للٗالم اإلاكا٧لت ال ًٍٓ في الٗىانغ جل٪ ججم٘ ألاؾالُب مً مجم . مٗجى لّ ج٩

: الغؾالت مًمىن 

ا التي الغؾالت ماصة ًٖ ٖباعة َْٓ ٓماث ج٣ا٫ التي الٗباعاث ِٞٓ ؤَضاّٞ، ًٖ لخّٗبر اإلاغؾل ًسخاَع  ج٣ضم التي ْاإلاٗل
 الٗىهغ َظا ٍْلٗب الغؾالت، متن مً بلحها جٓنلىا ٢ىاٖاث مً اهُال٢ا ه٣ترخِا التي ْألاخ٩ام بها جسغط التي ْالاؾخيخاظاث

ْعا اث٠ في عثِؿُا ص ٓانل ْْ المي؛ الخُاب في اللٛٓي  الخ  ًُمذ التي ألا٩ٞاع ْٚغؽ ال٣ىاٖاث بعؾاء في ٌؿاَم ألهّ ؤلٖا

المُت الٓؾاثل في وكاَضٍ ما طل٪ ٖلى صلُل ْزحر للمخل٣ي بًهالِا بلى اإلاغؾل ٓن ) ؤلٖا  بجها خُض( الخهٓم ْظّ ٖلى الخلٍٟؼ
ت الُا٢اث ٧ل حؿدشمغ ٓعًٍ مغاؾلحن، مدللحن، صحُٟحن،) البكٍغ  ألا٢ماع ٍَغ٤ ًٖ مباقغ بض) ْماصًت( مه

ْما ٓن  لخضمت جضزل ٧لِا ْهي( طل٪ ٩ًلّٟ الانُىاُٖت، ٓن  ؤن لِا ًيبػي التي الغؾالت مًم  طا٥؛ ؤْ اإلاىخى َظا ٤ْٞ ج٩
ٓن  : ؤخضَما بلى ألا٢ل ٖلى ؤْ ٖىهٍغً بلى ًدُل الغؾالت ْمًم

. الخبر -2 ،الغأي -1

المي الٗمل في عثِؿِخان بىِخان َْما  ًدبجى ؤْ زبر بلى للغؾالت اؾخ٣بالّ زال٫ مً ال٣اعت  ًهل خُض اإلاسخلٟت بإظىاؾّ ؤلٖا
٫ٓ  مُٗىا عؤًا ٓن  َْٗخبر مُٗىت، ٢ًُت خ ًٍٓ ٖلى ٌٗمل ؤهّ بد٨م ْطل٪ الغؤي مً الخإزحري  الجاهب في ؤَم الخبر ؤن الباخش  ج٩

ت ْهمٓ : ؤَمِا ٖىانغ زال٫ مً  الخُٛحر ْبخضار ؤلاوؿاهُت اإلاٗٞغ

ٓلِم ًجغي  ما بصعا٥ ٖلى ألاٞغاص ٢ضعة جضُٖم . ؤخضار مً خ

٫ٓ  ألاٞغاص مٗاٝع جٓؾُ٘ . *بُجها الاعجباٍ ْٖال٢اث بهم، مدُُت ؤخضار مً ًجغي  ما ْمؿبباث ؤؾباب خ

                                                           

. 84رحيمة الطيب عيساين، ادلرجع السابق، ص   -1
 .99، ص "معجم تحليل الخطاب "باتريك شاركدك، منغنو،: ينظر  -2
-  2004، 01دركيش احللوجي، دار كنعاف للدراسات كالنشر، دمشق، سورية، ط: ، ترمجة"التلفزيون وآليات التالعب بالعقول "،بيًن بورديو: يراجع ،

. 30، 29، 28، 27ص ص 
 .Sur la télévision suivi de l'emprise du journalisme, éd. Raisons d'agir LIBER :كالكتاب يف اللغة األصلية بعنواف   -
. 33 -32، ص ص 1989، العريب للنشر كالتوزيع، القاىرة، مصر، "سوسيولوجيا الخبر الصحفي"عبد الفتاح عبد النيب، : ينظر  -3
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ؼ ٖٓت اإلاسخلٟت ألاخضار ْجٟؿحر ِٞم ٖلى ألاٞغاص ٢ضعة حٍٗؼ  ًمىدِم ما َْٓ البُٗض ؤْ ال٣ٍغب مدُُِم بها ًمخؤل التي ْاإلاخى
ٓزت اإلاُُٗاث هدُجت ألاْيإ م٘ الخإ٢لم ٢ابلُت  ْظِت ألاخُان ٚالب في لىا ج٣ضم اإلاُُٗاث َظٍ ؤن لؤلؾ٠ ل٨ىّ بٖالمُا؛ اإلابش

المُت الٓؾُلت َظٍ م٘ اإلاخل٣ي حٗامل مؿإلت في الىٓغ بٖاصة بلى ًاصي َْٓ ْا٢ُٗا زبرا لىا جمىذ ال هٓغ . جل٪ ؤْ ؤلٖا

: ال٣ىاة

المُت الغؾالت اإلاخل٣ي ٌؿخ٣بل ٓاث ٖبر ؤلٖا ٓبت مخٗضصة ٢ى ٖٓت( الصحاٞت) م٨خ ٓن ) ْمغثُت( ؤلاطاٖت) ْمؿم (. الخلٍٟؼ
ت في  canal اإلاهُلح َظا َْؿخٗمل ٓانل هٍٓغ ٓاؾُتها التي الغؾاثل لدؿمُت الخ  م٩ان بلى مهضع مً الكٟغة بقاعاث جغؾل ب

المُت الضعاؾاث ْفي ، الغؾالت جل٣ي  ؾاب٣ا ط٦غها ٦ما الٓؾُلت بازخالٝ جسخل٠ الغؾالت ًجٗل مما ، الٓؾُلت ؤًًا حٗجي ؤلٖا
؛ بلى ْؾُلت مً ؤلا٢با٫ وؿبت ْجباًً الخل٣ي همِ ازخالٝ بلى ًاصي ما َْٓ  اإلاٗانغ مجخمٗىا في هالخّٓ شخيء َْٓ ؤزٔغ

ٓن  ٌكِض خُض ٓاث ْزانت الخلٍٟؼ  ْهدُجت للمخل٣ي مىدِا التي اإلاخمحزة الخضماث هدُجت الىٓحر مى٣ُ٘ ب٢باال الًٟاثُت ال٣ى
ّٖ ّٓ ْا١ خؿب جى ٓاث ٞىلٟي اإلاكاَض، ؤط ت، ٢ى ايُت، زضماجُت، مٓؾ٣ُُت، صًيُت، بزباٍع ٓاث ٍع ٔ  لؤلَٟا٫ ٢ى  للُبش ْؤزغ
ا ٓن  ظٗل مما ْٚحَر ٔ  الٓؾاثل ٖغف ٖلى ًترب٘ الخلٍٟؼ ْح الخ٣لُضًت الٓؾاثل جاع٧ا ألازغ م م٩اجها جغا  آللُاث جبىحها مً بالٚغ

ٓاعص خُض مً خضًشت ت اإلا ْع  مً الخ٣لُل ٖضم م٘ ْاإلااصًت البكٍغ ْعا ًلٗب الظي ؤلاهترهِذ ص ٓانل في ٦بحرا ص  ْحُٛحر الخ
ٓط مً ًماعؾّ ما ْبًٟل ْالخٓظِاث، ال٣ىاٖاث ٓماحي الٓؾُِ َظا ٖلى مضمىا ؤنبذ الظي اإلاجخم٘ ْؾِ هٟ . اإلاٗل

ْصا حٗٝغ ال التي ال٣ىاة زال٫ مً الضٖاثُت اللٛت ْجخدغ٥ ع  بد٨م الخمشل في خض ّٓ ػ الٗالم جُ ٔ  ْؾاثِ ْبْغ  ؤن قإجها مً ؤزغ
الم ٖلى هٟؿِا جٟغى لِا مما اإلاٗانغ ؤلٖا  ؤلاهترهِذ ْؾاثِ م٘ خضر مشلما البهغي  الؿمعي لالجها٫ ٢ىاة جهبذ ؤن ًَا

ٍٓتر -ب٥ٓ ٞاٌـ الخٟاٖلُت ما ج ٓانلُت بٖالمُت مماعؾاث ٞحها جدك٩ل ْؾاثِ ؤجها بد٨م ْٚحَر  ْالجماٖاث ألاٞغاص تهّم  ْج
ٓانل .  اإلاخٗضص ؤلال٨ترْوي ْالخٟاٖل الضعصقت زال٫ مً مسخلٟت ؤق٩ا٫ ٖبر ألاٞغاص بحن ٧الخ

 في بما الجمُ٘ ٍْضٞ٘ باؾخمغاع، ًخجّضص مخىاَُا ال مجاال مجها ًجٗل ؤلاهترهِذ، قب٨ت ًمحز الظي اإلاؿخمغ ٞالحغا٥ ْلظل٪

الم ْؾاثِ طل٪ ٓانل ْالخجضًض الابخ٩اع بلى ال٨الؾ٨ُُت، ؤلٖا . اإلاخ
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ل : الدكَى

٫ٓ  ٖاث٤ ؤي َٓ ٓاٌث  ؤْ نٌٓث  ٤ٌُٗ ؤن اللؿاوي الخدضًض في َْٗجي الاؾخ٣با٫، ؤْ ؤلاعؾا٫ ٖلى ال٣ضعة صْن  ًد  ؾمإ ؤن

ؿ٘ بِىما  آزغ نٓث
ّ
المُت اإلا٣اعباث في اإلاجا٫ ًد ٢ٓٝٓ قإهّ مً ما ٧ل لِكمل ؤلٖا ٓن  الاجها٫، في ٖاعيت بهٟت ال ٩ٍْ 

ٖٓحن ًٖ َىا الحضًض : َما ازىحن ه

ل : اإلا٩ُاه٩ُي الدكَى

ٓصا ٞجي جضازل ؤي َْٗجي ٓص، ٚحر ؤم ٧ان م٣ه ٓص مشل ؛(اإلاخل٣ي بلى اإلاغؾل مً) ؤلاعؾا٫ مؿاع ٖلى ًُغؤ م٣ه  في ُٖٓب ْظ
 الخ٨ٟحر في الاؾخٛغا١ للمخل٣ي، باليؿبت البهغ ؤْ الؿم٘ ه٣و البض، في اإلاؿخٗملت آلالُاث في ٞجي زلل اإلاغؾل، نٓث

ا الخل٣ي ًٖ ْالاوكٛا٫ ٓع  مً ْٚحَر ٫ٓ  في جدضر التي ألام ٫ٓ  ْح٤ُٗ مخل٣ي  مغؾل مد . اإلاشالي بالك٩ل الغؾالت ْن

ل : الضاللي الدكَى

ٍٓاث جباًً هدُجت بًِٗم، الىاؽ ًِٟم ال ؤن ُٞدضر الخل٣ي، َاب٘ بلى ًدُل  ؤلاصعا٦ُت، البيُاث ْازخالٝ الخ٨ٟحر مؿخ
ٓن  ٢ض»  ؤهّ بلى باإلياٞت ٫ٓ  مً ؤ٦ثر للضا٫ ٩ً ٛٓي  الؿُا١ ٤ْٞ ًخدضص مضل

ّ
مىا بطا بالُب٘ َْظا  «الل

ّ
 الضاللت بهخاط»  بإن ؾل

ٕ ٌٓح  مكْغ ً بلى ًدخاط بل «ْاخضة مغة ٨ًخمل ال مٟخ ّٗ ع  في ْجإمل جم ّٓ ا، ْجدّب٘ الضالالث جُ َٓل مؿاَع  في ًخجلى الضاللي ْالدك
اع صازل ٣ً٘ اإلاخل٣ي ٞٗال َْل اإلاٗجى؛ ْبصعا٥ الِٟم ٢ابلُت مؿإلت  ٖىّ وّٗبر ؤن ًم٨ىىا ما َْٓ للمغؾل؟ الضاللي ؤلَا

 : الخالي باإلاسُِ

 

 

 

 

 

 

اع في'' ؤ'' اإلاؿخ٣بل ؤْ اإلاخل٣ي ٣ً٘ خُض للمخل٣ي؛ ؤلاصعا٦ُت البجى ْجباًً ازخالٝ لىا ًخجلى الؿاب٤ اإلاسُِ زال٫ مً  ؤلَا
ْح بِىما ْمٗاهحها، الغؾالت مدضصاث ب٩ل ًدُِ بطن ِٞٓ للمغؾل، الضاللي  بحن ما'' ب'' للمؿخ٣بل ؤلاصعا٦ُت الخلُٟت جترا

ت  بالضاللت»  ٌٗٝغ ما بلى اإلاغخلت َظٍ جدُل ؤن ٍْم٨ً صالالث، مً الغؾالت في ما ببٌٗ ؤلاخاَت ْٖضم الِٟم،  اإلاغ٦ٍؼ

ٍٓت للخٗبحراث  بِىما  «ألاٞغاص بازخالٝ جسخل٠ التي الِامكُت ْالضاللت باللٛت، اإلاخ٩لمحن ٖامت ِٞمِا في ٌكتر٥ التي ْهي اللٛ

                                                           

 .40، ص 1982 ،1، مطابع الفرزدؽ، مصر، ط"معجم علم األصوات "،ينظر، زلمد علي اخلورل  -1
. 60، ص 2001، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، سورية، "علم الداللة، أصولو ومباحثو في التراث العربي "،منقور عبد اجلليل  -2
. 05، ص 1987، مؤسسة سلتار للنشر كالتوزيع، القاىرة، "الداللة األدبية إنتاج "صالح فضل،  -3
. 54، ص 2000، ''لوصلماف''، ناشركف، لبناف، الشركة ادلصرية العادلية للنشر "علم اإلعالم الّلغوي"عبد العزيز شرؼ،   -4
. 11، ص 2002، 02ر ادلدار اإلسالمي، بًنكت، لبناف، ط، دا"المعنى وظالل المعنى، أنظمة الداللة في العربية"، زلمد زلمد يونس علي  -5

 مرسلال

 -أ -مستقبل 

  -ب – مستقبل

 -ج -مستقبل 
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اع زاعط'' ط'' اإلاؿخ٣بل ٣ً٘  جبٗا ْالِٟم ؤلاصعا٥ ٖضم هدُجت الغؾالت، مً شخيء بإي ًدُِ ال ِٞٓ للمغؾل الضاللي ؤلَا

٤ ٢ض ٦شحرة إلادضصاث
ّ
ٓع  بلى ؤْ الؿم٘ في زلل باألمُت، جخٗل ٔ  ٦شحرة ؤم . ؤزغ

: الهضي عح٘

ٓماث بٖاصة بّ ٣ًهض  صاللت َٓ ؤي جد٤٣؛ لم ؤم ؤَضاِٞا خ٣٣ذ الغؾالت ٧اهذ بطا ما ٣ًّغع  ؤن ٌؿخُُ٘ ختى اإلاغؾل بلى اإلاٗل
 اإلاسخلٟت بالُغ١  اإلاغؾل بلُّ ه٣لِا التي بالغؾاثل اإلاخل٣ي جإزغ مضٔ جبحن ألاق٩ا٫ مخٗضصة حٗبحر ٖملُت ْهي الٟٗل، عصّ 

 . اإلاخٗضصة ْالٓؾاثل

ً مً ٧ل ؤل٣ى ٖىضما مشال ٓوـ) في الكٗٓب بلى زُاباتهم ال٣ظافي مٗمغ مباع٥، خؿني مدمض ٖلي، بً الٗابضًً ٍػ  -ج

ٓا( لُبُا -مهغ ضالكإع ؤن مٟاصَا( الكٗب ٞٗل عصة ٍَغ٤ ًٖ) مُٗىت ٢ىاٖاث بلى جٓنل . الىٓام حُٛحر ًٍغ

ٓانل الخٟاٖل ًسو ُٞما ؤؾاؾِخحن بمحزجحن الهضٔ عظ٘ ٍْمخاػ . ْالخ

لهما ٓن  ٢ض :أوِّل  ِٞٓ مكابهت، عؾاثل ج٣ضًم في الاؾخمغاع ٖلى مىّ ؤلاًجابي ٌصج٘ خُض ؾلبُا؛ ؤْ بًجابُا الهضٔ عظ٘ ٩ً
م ٣ًٓي  ّٖ ٓن  مُغص بك٩ل الؿل٥ٓ ٍْض  الضًم٣غاَُت الض٫ْ  في الغثاؾُت الحمالث في وكاَضٍ ما َْٓ مالثمت، بمدّضصاث مصح

ٓم خُض ٓن  الغئؾاء ٣ً  في ٌؿدىضْن  طل٪ بٗض زم( الؿً الُب٣ت، الجيـ،) مُٗىت مُُٗاث ٤ْٞ اإلاخل٣حن بسُاب ْاإلاغشح
ٓع  ٢ابلُت ْمضٔ آلاعاء ؾبر ٖلى الالخ٣ت زُاباتهم  الخُاب زال٫ مً اإلاخل٣ي ٞٗل عص مضٔ ؤي الغؾالت لُبُٗت الجمِ

بُٗخّ  .الحملُت َْ

ٓظُّ ٖلى اإلاغؾل ٌصج٘ ٞال الؿلبي ؤما ٔ  حٗضًل ٖلُّ ًيبػي بل مكابهت عؾاثل ج ٍ ٤ْٞ نُاٚتها ْبٖاصة الغؾاثل مدخٓ  قْغ

. الغؾالت ْؾُا١ الخل٣ي لُبُٗت مالثمت

ٓن  :زاهحهما ٓعٍا الهضٔ عظ٘ ٩ً ٓاعاث مشل ٞ ٓهُت، الح  Contexte الخٟاٖلي بالؿُا١ ٌٗٝغ ما َْٓ اإلاباقغة الخُاباث ؤْ الخلٍٟؼ
interactionnelَْٓ ْعًٍ ًمـ الظي ٓن  اإلاخدا ٓاع، ْمًم ٕٓ بصعا٥ مضٔ ًبحن بط الح ٓاعي  اإلآي ْعًٍ َٝغ مً الح  اإلاخدا

خت ال٣ًاًا م٘ اوسجامِم ْمضٔ .  اإلاُْغ

                                                           

. 95، ص "المدخل إلى اإلعالم واالتصال "ينظر، رحيمة الطيب عيساين،  -1
-   (. إخل…غضب الشارع، صمت احلكومة)ىو معىن جديد يف لغة الصحافة ادلعاصرة اليت ابتدعت الكثًن من الدالالت أللفاظ سلتلفة
. 09، ص 2010،الدار البيضاء، ادلغرب، " الحوار وخصائص التفاعل التواصلي، إفريقيا الشرق "ينظر، زلمد نظيف،  -2
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ٓن  ٦ما   ؤًًا ٩ً
ًا
ت، وكغاث) ألاخُان مً ٦شحر في الجماَحري  الاجها٫ في ًدضر ٦ما ماظال ت ْنالث بزباٍع  (.بقِاٍع

ٓم جضخٌ ؤن  قإجها مً ط٦غهاَا التي آلاعاء َظٍ ٓظُّ مِمت ٖلى ًغج٨ؼ التي لئلٖالم الخ٣لُضي اإلاِٟ  بلى اإلاغؾل مً الغؾاثل ج
ٓظّ لِظا آن ل٣ض اإلاخل٣ي، ٓلٓظُا ْل في ًخّٛحر ؤن -ألامض ٖلُّ َا٫ الظي  -الخ ٓماث ج٨ى ٓانال؛ لُهبذ اإلاٗل ٓاعا ؤي ج  طا خ

. مخل٣ُّ ؤْ مؿخ٣بلّ ٖلى عؾاثلّ ظام ًهّب  الاججاٍ ؤخاصي بٖالم مجّغص ال اججاَحن

 :اإلاغاح٘ ٢اةمت

ن، مدمض الؿالم ٖبض: جد٤ُ٣ ،"اللٛت م٣اًِـ" ، ؤخمض الحؿحِن  ؤبٓ ٞاعؽ ابً -1  ْاليكغ للُباٖت ال٨ٟغ صاع َاْع
ٓػَ٘، . 4ط ،1979 لبىان، بحرْث، ْالخ

ٓع  ابً -2  .5،ط2008 بحرْث، ال٨ٟغ، صاع ،"الٗغب لؿان" ٖلي، بً م٨غم بً مدمض مىٓ

ت صاع ٦ُالوي،  ؾُض مدمض: جذ ،"ال٣غآن ٍٚغب في اإلاٟغصاث" ألانِٟاوي، الغاٚب -3  .لبىان بحرْث، ْاليكغ، للُباٖت اإلاٗٞغ

صْ -4 ٪، قاْع ْمُيُ٪، مىٛىٓ باجٍغ ٓص، خماصي اإلاِحري، ال٣اصع ٖبض: جغظمت ،"الخُاب جدلُل معجم" ص  ؾِىاجغا صاع نم

جي اإلاغ٦ؼ ٓوـ، للترظمت، الَٓ  .2008 ج

ٖٓت -5 ٍٓحن مً مجم ١ ،صاع الٗغبُت اللٛت ،مجم٘ ،"الىؾُِ اإلاعجم" الٗغب، اللٛ ْلُت الكْغ  ،04،مهغ،ٍ ،ال٣اَغة الض
2004 

الم"، ببغاَُم بمام -6 ت، ألاهجلٓ م٨خبت ،"بالجماَحر والاجها٫ الٖا  .1979 ال٣اَغة، اإلاهٍغ

الم ئلى مضزل" ِٖؿاوي، الُُب عخُمت -7 المي، لل٨خاب ظضاع الحضًض، ال٨خب ٖالم ،"والاجها٫ ؤلٖا  .2008 ألاعصن، ؤلٖا

الم اللٛت" ٢اؾم، ػ٧ي ٍعاى -8 ٓخضة صعاؾاث مغ٦ؼ ،55 الٗضص الٗغبي، اإلاؿخ٣بل ،"الخباصلُت الٗال٢اث في بدث وؤلٖا  ال
 .2007 ،01ٍ لبىان، بحرْث، الٗغبُت،

الم" خؿحن، مدمض ؾمحر -9 ٓعاث ،"بالجماَحر والاجها٫ ؤلٖا  .1984 مهغ، ال٣اَغة، ال٨خب، ٖالم ميك

ٓػَ٘، لليكغ مسخاع ماؾؿت ،"ألاصبُت الضاللت ئهخاج" ًٞل، نالح -10  .1987 ال٣اَغة، ْالخ

ؼ ٖبض -11 ، الٍٗؼ الم ٖلم" قٝغ ٛىي  ؤلٖا
ِّل
ن، ،"الل ت الكغ٦ت لبىان، هاقْغ ٓهجمان'' لليكغ الٗاإلاُت اإلاهٍغ  .2000 ،''ل

الم" خمؼة، الل٠ُُ ٖبض -12 سه ؤلٖا  .1965 مهغ، ال٣اَغة، الٗغبي، ال٨ٟغ صاع ،"ومظاَبه جاٍع

ٓسخى، ؾلُمان ٖهام -13  .1986 ألاعصن، ال٨خاوي، م٨خبت بعبض، ،"الجماَحري  الاجها٫ ئلى اإلاضزل" م

ؼ ٖبض زٟاجي، اإلاىٗم ٖبض مدمض -14 ، الٍٗؼ المي الخٟؿحر" قٝغ  .ث ص. ٍ لبىان، بحرْث، الجُل، صاع ،"لألصب ؤلٖا

ٓوـ مدمض مدمض -15 ال٫ اإلاٗجى ٖلي، ً  ،02ٍ لبىان، بحرْث، ؤلاؾالمي، اإلاضاع صاع ،"الٗغبُت في الضاللت أهٓمت "اإلاٗجى، ْْ
2002. 

، صاع ،"الىٟؿُت والخغب الٗام الغأي" التهامي، مسخاع -16  .1984 مهغ، ال٣اَغة، اإلاٗاٝع
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ت ٖالم ،"والخىانل والخٟؿحر اللٛت" هان٠، مهُٟى -17 جي اإلاجلـ ،193 اإلاٗٞغ ٓن  للش٣اٞت الَٓ  ْآلاصاب، ْالٟى
ٍٓذ،  .1995 ال٩

ٓص، َلٗذ مىا٫ -18 ٓعاث ،"الاجها٫ ٖلم ئلى مضزل" مدم ت، ظامٗت ميك  .2001 ن1ٍ ؤلاؾ٨ىضٍع

ٓع  -19 ٓعاث ،"الٗغبي الترار في ومباخثه أنىله الضاللت، ٖلم" الجلُل، ٖبض مى٣  صمك٤، الٗغب، ال٨خاب اجداص ميك
ٓعٍت،  .2001 ؾ

هغ الٗغبُت الث٣اٞت" ٖلي، هبُل -20 ت ٖالم ،"اإلاٗلىماث ٖو جي اإلاجلـ ،265 اإلاٗٞغ ٓن  للش٣اٞت الَٓ  ْآلاصاب، ْالٟى
ٍٓذ،  .2001 ال٩

ٓػَ٘، لليكغ الٗغبي ،"الصخٟي الخبر ؾىؾُىلىحُا" الىبي، ٖبض الٟخاح ٖبض -21  .1989 مهغ، ال٣اَغة، ْالخ

ت صاع ،الاحخماُٖت الخضمت في الاجها٫ ج٨ىىلىحُا ِٞمي، الؿُض مدمض -22 ت، الجامُٗت، اإلاٗٞغ  .1995 ؤلاؾ٨ىضٍع

ىن  وؤلاطاٖت ؤلاهترهذ" ٧امل، مهُٟى ع٢ُت خُضاؽ، مدمض -23  ؤلاطاعي البث مجا٫ في ؤلاهترهذ اؾخسضاماث  –والخلٍٟؼ

ىوي ٓعاث ،(68) بطاُٖت ْبدٓر صعاؾاث ؾلؿلت خمامي، الهاص١: بقغاٝ ،"والخلٍٟؼ  الٗغبُت، الض٫ْ  بطاٖاث اجداص ميك
ٓوـ،  .2009 ج

ٓص -24 ، -الخبر ًٞ" ؤصَم، مدم ، مهاصٍع ، اإلا٨خبت ،"-مجاالجه ٖىانٍغ  .1987 ،1ٍ مهغ، ال٣اَغة، ال٨بٔر

ٓلي، ٖلي مدمض -25  .1982 ن1ٍ مهغ، الٟغػص١، مُاب٘ ،"ألانىاث ٖلم معجم" الخ

٣ُا ،"الخىانلي الخٟاٖل وزهاةو الخىاع" ،ه٠ُٓ مدمض -26  .2010 اإلاٛغب، البًُاء، الضاع الكغ١، بٍٞغ

اى، ،"واإلاٗلىماث اإلا٨خباث إلاهُلخاث اإلاىؾىعي اإلاعجم" هللا، خؿب ؾُض مدمض، ؤخمض الكامي -27  اإلامل٨ت الٍغ
ٓصًت، الٗغبُت . 1998 الؿٗ

28."Petit Robert de la langue Française".  nouvelle édition .sous la direction de Josette Rey-Debove et de Alain Rey.  
Dictionnaires Le Robert. Paris 2009. 
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لم ؤلاحغام ٖلم بحن الكاطة ؤلاحغامُت الشخهُت  الجىاتي الىٟـ ٖو
. الجؼاثغ مؿخٛاهم، باصٌـ ابً الحمُض ٖبض ظامٗت / ًٓؾ٠ محهٓب . أ

 

:  ملخو

باء الباخشحن مً الٗضًض خا٫ْ  التي اإلا٣ٗضة الصخهُاث مً الكاطة ؤلاحغامُت الشخهُت حٗض  ْال٣ٗلُحن الىٟؿُحن ْألَا
ت ؤ٦ثر ٞحها الخٗم٤ ؤظل مً الباخشحن اَخمام ظلبذ التي الحضًشت الضعاؾاث مً حٗخبر ماَُتها،ْ ِٞم ٓلِا ْمٗٞغ  ؤلاظغامُت، مُ

٦ُٓاث ًغج٨ب الظي الُبُعي ٚحر اإلاجغم طل٪ بإهّ ٌٗٝغ الكاط ْاإلاجغم  باليؿبت جبضْ ْل٨ً بظل٪، ٌعي َْٓ َبُُٗت ٚحر ؾل

ٓع  بلُّ خهاب، ٦جغاثم مجها البض َبُُٗت ؤم خضاء الٚا ٓحى ظشض ٖلى ْالٖا ٟا٫ اإلا م...ْألَا  زال٫ مً ؾىدا٫ْ  خُض ، ْٚحَر
. الجىاجي الىٟـ ْٖلم ؤلاظغام ٖلم َْما ؤال ؤؾاؾُحن ٖلمحن ٖلى مؿدىضًً الكاطة ؤلاظغامُت الصخهُاث َظٍ جدلُل بدشىا

ْط ؤلاظغام، ؤلاظغامُت، الصخهُت: اإلاٟخاخُت ال٩لماث  .الكاط اإلاجغم شخهُت ؤلاظغامي، الكظ

: م٣ضمت

 ْٖلماء ٣ِٞاء ؤن هجض الكإن َظا ْفي ْاؾخ٣غاٍع ؤمىّ في البكغي  ال٨ُان حهضص الظي زُحرة اظخماُٖت ْاَغة ؤلاظغام ٌك٩ل

ٓن  ْالاظخمإ الىٟـ ٓن  ْال٣اه ٓل  ْجدضًض اإلاجغم صعاؾت ،حٗخبر ْالضعاؾت البدض خُض مً  ٦بحرا اَخماما الٓاَغة َظٍ ً
ّ٦ٓ ٓخا مجالِا ب٣ي التي الضعاؾاث ؤَم مً ج٨ٟحٍر ٦ُُْٟت ؾل  بإجها ٌٗجي ال َْظا ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  بضاًت في بضؤث خُض مٟخ

ٓصة ج٨ً لم ٓظ ْلذ الضعاؾاث مً الٗضًض َىا٥ ٧اهذ خُض ٢بل مً م  بوؿان شخيء ٧ل ٢ْبل اإلاجغم ؤن بال اإلاجغم، ِٞم خا
ت ٖلُىا ًجب زم ْمً  صعاؾت ٍَغ٤ ًٖ َظا ٍْخم اإلاجغم ٖلى ؤ٦ثر الخٗٝغ ؤظل مً الاظخماُٖت ؤلاوؿاهُت الُبُٗت مٗٞغ

٧ٓاتهم عي  ؤلاوؿاوي الؿل٥ٓ ِٞم ألن شخهُاتهم ٦ْظا اإلاسخلٟت ؾل  لّ بوؿان ٩ٞل ؾلُمت، اظخماُٖت ٖال٢اث ل٣ُام يْغ

٦ّٓ اإلاخمحزة، ْٞغصًخّ ْ الخانت طاجُت ٍٓىّ الاعجباٍ ٧ل مغجبِ ْؾل ٓن  ل٩ي هٟؿّ الٟغص ًِٟم ؤن ٨ًٟي ال. الىٟسخي بخ٩ ٩ً 
ٍٓت اظخماُٖت ٖال٢اث بوكاء ٖلى ٢اصعا ، م٘ ؾ  الِٟم َظا ؤؾاؽ ْٖلى هٟؿّ، ًِٟم ما ب٣ضع الٛحر ًِٟم ؤن ًلؼمّ ْبهما ٚحٍر

ً، ٖال٢اجّ في  ٞكلّ ؤْ هجاخّ مضٔ ًخدضص سّ ؤلاوؿان سجل ْمىظ باآلزٍغ ٓعة حهخم َْٓ جاٍع ٔ  ؤْ به  الُبُٗت بِٟم بإزغ

ت ٓالذ.ببِئخّ ْٖال٢خّ البكٍغ الث ْج ت اإلادا ٓاهب لِٟم ال٨ٍٟغ ٦ّٓ، ؤلاوؿان لصخهُت اإلاسخلٟت الج  َظٍ ْاحؿٗذ ْؾل
ِغث ْحكٗبذ، الضعاؾاث ت مىٓماث في  ْْ ٢ْاث بٌٗ في ٖلحها ٞإَل٤ مخٗضصة، ؤؾماء خملذ ٨ٍٞغ ٓم اؾم ألا  ؤلاوؿاهُت الٗل

٢ْاث ْفي ٔ  ؤ ٓم ؤزغ ٓم اإلا٨ٍٟغً مً ٦شحر ٍْمُل الاظخماُٖت، الٗل ٓم بدؿمُتها الُ ٦ُٓت بالٗل .  الؿل

ٕٓ َظا في حهمىا ْما  في ٖىّ َْٗبر الُبُعي ٚحر اإلاجغم ؤْ الكاط اإلاجغم َٓ ْمدضص زام ْبك٩ل اإلاجغم َٓ ٖام بك٩ل اإلآي

ت اللٛت ٓما  The Abnormal Criminal بمهُلح ؤلاهجلحًز ت ْٖم ُٖٓت في ٨ًمً اإلاجغمحن مً الىمِ َظا ٞمٗٞغ  التي الجغاثم ه
ٓجها . هٟؿُتهم ْصعاؾت ًغج٨ب

                                                           
. 15، ص 2006، دار العلـو للنشر كالتوزيع، اجلزائر، "علم اإلجرام والسياسة الجنائية"منصور رمحاين،  -1
 .1، ص 1993، دار ادلعارؼ، اإلسكندرية، "السلوك اإلنساني "انتصار يونس، -2
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ٕٓ  اَخمام ظظبذ التي الحضًشت الضعاؾاث مً حٗخبر ٞهي الكاطة ؤلاظغامُت الصخهُت صعاؾت ٖلى باألؾاؽ ٌٗخمض ٞاإلآي
ت الصخهُت َظٍ في ؤ٦ثر الخٗم٤ ؤظل مً اإلاجا٫ َظا في الباخشحن ٓلِا ْمٗٞغ ٍٓجي اإلاهضع ٦ْظا ؤلاظغامُت، مُ  َظٍ إلاشل الخ٩

٦ُٓاث ٫ٓ  صح بن الصخهُت ِٞظٍ الكاطة، ؤلاظغامُت الؿل  بن. ؤلاظغام ٖالم في ْاإلا٣ٗضة اإلابهمت الصخهُاث مً حٗض ال٣
ٓإ ؤْ ؤهماٍ ًٖ جماما ًسخل٠ الكاط اإلاجغم ا ازخالٞا آلازٍغً اإلاجغمحن ؤه ٍَٓغ  نٟاجّ لّ اإلاجغمحن مً الىمِ ِٞظا ظ

ٓإ الكاطة الجغاثم ٞدتى ْبهظا ْمحزاجّ ْزهاثهّ . مغج٨بحها بدؿب جسخل٠ ؤه

: وحؿاؤالتها الضعاؾت مك٩لت

ٓم الكاطة ؤلاظغامُت الصخهُت ٖلى الخٗٝغ بلى الضعاؾت َظٍ حؿعى ْازغ في ِْغ خضًض ٦مِٟ ً، ال٣غن  ؤ  ٦ْظا الٗكٍغ

. بالهضٞت اإلاجغم ًٖ بها ًخمحز التي ألاؾاؾُت اإلاالمذ ْبِْاع اإلا٣ٗضة هٟؿِخّ بخدلُل الكاط اإلاجغم شخهُت في ؤ٦ثر الخٗم٤

ٓن  ًدا٫ْ  التي آلاجُت الدؿائالث ًٖ ؤلاظابت بلى حؿعى الضعاؾت َظٍ بن: ٞهي حؿاؤالتها أما ٓن  ألا٧اصًمُ  مجا٫ في ْاإلاخسهه
ٓن  ا، الجىاجي الىٟـ ْٖلم ال٣اه ٓع  جٟؿحَر : ًإحي ما ٖلى الضعاؾت َظٍ حؿائالث ْجخمد

ا ْما الكاطة؟ ؤلاظغامُت الصخهُت ؤهماٍ هي ما - ؟ ؤلاظغامُت الصخهُاث باقي ًٖ جمُحَز  آلازٔغ

 الكاط؟ اإلاجغم ًغج٨بّ الظي ًغج٨بّ الظي الكاط ؤلاظغامي الؿل٥ٓ جٟؿحر ما -

:  الضعاؾت أَمُت

ٕٓ  ؤال اإلاجغمحن مً الىمِ َظا ًٖ مٟهلت صعاؾت ج٣ضًم في جخمشل التي ٖلمُت ؤَمُت في  جخجلى خُض ٦بحرة ؤَمُت للمٓي

ٓاط اإلاجغمحن َاثٟت َْم  ؤَمُتها ْج٨مً. ٢لُلت صعاؾاتها حٗض التي الٟئت َظٍ ٖلى الًٓء حؿلُِ ٦ْظا ظغاثمِم ْصعاؾت الك
ٓم بحن جضمج ؤجها في ؤًًا  َظٍ في مِما ٌٗض خُض اإلاجغم هٟؿُت ًضعؽ الظي الجىاجي الىٟـ ٖلم ؤَمِا مً مسخلٟت ٖل

ْلت اإلاجغمحن مً الُاثٟت َظٍ ًٖ جٟهُلي قغح لىا ٣ًضم ألهّ الضعاؾت ٦ِٓم، ِٞم ْمدا  َظا ًٖ ؤَمُت ٣ًل ال آزغ ْٖلم ؾل
٫ٓ  الضعاؾاث ؤَم لىا ٣ًضم الظي ؤلاظغام ٖلم َْٓ ؤال الٗلم ٓامل اإلاجغمحن مً الُاثٟت َظٍ خ  اعج٩ابّ بلى ؤصث التي ْالٗ

ت اإلاجغمحن مً الىمِ َظا مٗاملت ٦ُُٟت في ج٨مً ْالتي ٖملُت ؤَمُت ؤًًا لّ ٦ما. للجغاثم  إلاٗالجتهم، الىاظٗت الؿبل ْمٗٞغ
ٓباث بنضاع لل٣اضخي ُٞم٨ً لل٣ًاء باليؿبت ؤَمُت ْلّ ٓم ؤن  قإجها مً التي ْالخضابحر ال٣ٗ . بغصِٖم ج٣

:  حيؿُت لجغاةم اإلاغج٨ب اإلاجغم: ألاو٫  اإلابدث
ٕٓ اإلابدض َظا في ؾىدىا٫ْ  ٓاط اإلاجغمحن مً ه خهاب، مدبي ؤمشا٫ الجيؿُت الجغاثم مغج٨بي َْم ؤال الك  اإلاٗخضًً ٦ْظا ؤلٚا

ٓحى ظشض ٖلى ٟا٫ اإلا . ْألَا
ٓإ ؤْ ؤهماٍ ًٖ جماما ًسخل٠ الكاط اإلاجغم بن ا ازخالٞا آلازٍغً اإلاجغمحن ؤه ٍَٓغ  نٟاجّ لّ اإلاجغمحن مً الىمِ ِٞظا ظ

ٓإ الكاطة الجغاثم ٞدتى ْبهظا ْمحزاجّ ْزهاثهّ . مغج٨بحها بدؿب جسخل٠ ؤه
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خهاب مدبي:  ألاو٫  اإلاُلب : Rapist of the women الٚا

خهاب ط٦غ ما ٧ل ٓم ٧ان خُض ؤلاظغام ٖالم في بغػ  ٧اؾم ٌٗض الظي  "٦حرجً بُتر" اؾم ٍْظ٦غ بال الٚا  زم اليؿاء باٚخهاب ٣ً
ٓم زم ٣ًخلًِ ض ًجٗلىا الظي ألامغ مدحرة ،شخهُت صمائهً بكغب بٗض ُٞما ٣ً ٓظُت ِٞم هٍغ ٓل  اإلاجغمحن مً الىمِ َظا ؾ٩ُ

ٓاط . الك

٠: أوال مت حٍٗغ خهاب حٍغ :  الٚا

مت خهاب ظٍغ ٓن  في ٖلُّ مخضا٫ْ  َٓ ْما الٚا ٓا٢ٗت ٦ْظا ؤهثى ٖلى ٞاخل اٖخضاء بها ٣ًهض الجىاجي ال٣اه  ٦ما ؤْ َاج٨ت م

ت البٌٗ ٌؿمحها ْػث ألهثى ٢ٍِغ ٓة الٟٗل َظا ٧ْان الٗمغ مً الٗاقغة ججا ٓا٢ٗت َٓ ٦ْظا.ألاهثى بعاصة ًٖ ْعٚما بال٣  ؤي م
ٓاء الٗاقغة صْن  َٟلت  زضإ ٖلى ٢ام بطا  جت ْالؿ٩ٓث الغيا ٌٗخبر ال. مجها عيا ؤْ مغاٚمتها ٌٗض ال الٟٗل ؤ٧ان ؾ

ٍّٟٓ ؤْ اخخُالّ ؤْ اإلاٗخضي ٫ٓ  ٢ْ٘ بطا اٚخهابا ٌٗض ال الٟٗل ؤن ٦ما. ٖلحها للمٗخضي جس ٫ٓ  ٧ْان اإلاغؤة ب٣ب ٍٓا ال٣ب  ٖلى مىُ
٫ٓ  الخمخ٘ ٓبا ٖلُّ ْالحه ٓة اؾخٗما٫ مً بصخيء مصح ْمت ٢ْٟذ بطا ٦ظل٪ ٌٗض ال ال٣  ْخضٍ، ال٨الم خض ٖىض الٟٗل م٣ا

ٓػ  ال ط الجغم َظا بؾىاص ًج ظخّ، باليؿبت للْؼ ٓا٢ٗتها ٖلى الٛحر ؾاٖض بطا بال لْؼ ٓلض بؾىاصٍ ٣ٌٗل ال ٦ما م  ًٖ ؾىّ ٢لذ ل

٫ٓ  َظا زال٫ ْمً.  ٖكغ الغابٗت مت جدضًض بإن ه٣ خهاب ظٍغ ٓع  ٖضة بلى حؿدىض الٚا ٓا٣ٞت في جخمشل ْالتي ؤم  ٖضم ؤْ اإلا

ٓا٣ٞت، ٓة اؾخٗما٫ اإلا ٠ٍٓ ؤْ ْالخضإ الخداًل ٖلحها، ْاإلاججي الجاوي ؾً بها، التهضًض ؤْ ال٣ . الخس

٩ي الىٟـ ٖالم َٓ اإلاجا٫ بهظا اإلاِخمحن ؤبغػ  مً ْلٗل ٓع  لضٔ الجيسخي الؿل٥ٓ بضعاؾت ٢ام خُض" kinsey ٦جزي " ألامٍغ  الظ٧

 The sexual bahavior in human males and ».1953 ؾىت آلاصمُاث ؤلاهار لضٔ الجيسخي ْالؿل٥ٓ ،1948 ؾىت آلاصمُحن
females»  .

خهاب إلادبي الؿ٨ُىلىحُت الىاخُت: زاهُا : الٚا

ْاٞ٘ َىا٥ ؤن ٖلى ْبِئاتهم، للمٛخهبحن الضعاؾاث مسخل٠ صلذ ل٣ض ٓن   بُجها ُٞما جخٟاٖل ٖضة ص  اإلاجغم شخهُت ج٩
خىا زال٫ ْمً اإلاٛخهب، ْاٞ٘ َظٍ إلاسخل٠ مٗٞغ ت مً جم٨ىا الض ٓاط، اإلاجغمحن مً الٟئت َظٍ ؤهماٍ مسخل٠ مٗٞغ  ْلٗل الك

ْاٞ٘ صعاؾخّ زال٫ مً م1979 ؾىت" آبل"  بها ٢ام ما هي الضعاؾاث ؤَم مً خهاب لض : في جخجلى ْالتي الٚا

ٓن  ْبطاللِا، بًظائها ٖلى ٌٗمل ٦ما الطحُت، في ْالخد٨م الؿُُغة بزباث بهضٝ :للٗضوان ؤلاػاخت -1 ْاٞ٘ ْج٩  الجيؿُت الض
خضاء ٍْخمحز ؤ٢ل ٕٓ الضاٞ٘ َظا مً الىاشخئ الٖا ٓة مً ه  . الطحُت م٘ الخٗامل في ال٣ؿ

ح ْؤلاَاهت ْالًغع  ألاطٔ بلحا١ َْضّٞ (:sadistic rapist) الؿاصي الجيس ي الٗضوان -2  ٖلحها، اإلاججي ؤْ بالطحُت ْالجْغ

خهاب مً َضّٞ لِـ ٞالجيـ ْان اجسظ ْبن الٚا ا ق٨ال الٗض ًُا  . ظيؿ

                                                           
1

-  JUSTIN Mitchel, article about Peter Kurten,  Weekly World News, Magazine in Canada, 9 avril 2002, number 

29, page  2 and 3.                                                                                                                                                                                                 
 .581، مكتبة لبناف، بًنكت، ص "المعجم القانوني "الفاركقي حارث سليماف، -2
 .387، ص2000، دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، الطبعة الثالثة، "أسس علم النفس"أمحد زلمد عبد اخلالق،  -3
. 32، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، ص "سيكولوجية اإلغتصاب"توفيق عبد ادلنعم توفيق،  -4
. 49، دار الفكر العريب، اإلسكندرية، ص "المجرم الشاذ "عبد الرمحن العيسوم، -5
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ٌٍٓ في اإلاخمشل الضاٞ٘ َظا جد٤ُ٣ ْعاء مً اإلاٛخهب ْحهضٝ :الخٗىٌٍ -3 ْهُت الى٣و مكاٖغ ًٖ الخٗ  بها ًدـ التي ْالض
ٓعجّ بخدؿحن طل٪ ٨ٖـ بزباث ُٞدا٫ْ  اإلاٛخهب، ٓلخّ، ْازباث هٟؿّ ًٖ ن ٓن  عظ با ؤ٢ل الٗضاثُت صاٞ٘ ٩ٍْ  ٞةطا ج٣ٍغ

ْمخّ  . ًتر٦ِا ٞةهّ الطحُت ٢ا

ٓباجُت الصخهُت ًخمل٪ الؿل٥ٓ َظا:الاؾخدىاط -4 ٖٓا َْٗض زهاثهِا، مً زانُت َْٗخبر الؿٓؾُ  اظخماُٖا، مٓي
غاٝ الاظخماُٖت اإلاٗاًحر مسالٟت بلى الصخهُت َظٍ جغج٨ؼ خُض  .للمجخم٘ الضًيُت ْالخ٣الُض ْالٗاصاث ْألٖا

 ٓاط اإلاجغمحن مً الىمِ َظا بن خهاب مدبي ًخسظ بدُض ٖضة ؤهماٍ ْلّ بسهٓنِخّ ًخمحز الك  اإلاغؤة ٖلى ْالخٗضي الٚا
ا التي مدضصة ؤهماَا : ًلي ُٞما ؾىظ٦َغ

ٕٓ َظا ْفي:  الٛايب اإلاٛخهب -أ ٓن  اإلاٛخهبحن، مً الى ٓعة الًٛب مً ْالخسلو للخٗبحر ْؾُلت الجيـ ٩ً  ْالاهخ٣ام ْالش

 : ًلي بما ٍْخمحز ْالشإع،
 ٓة ٓن  الجؿمُت، ال٣ ٓة ٞاع١  ٩ٍْ . ملحّٓ ْالطحُت الجاوي بحن ما ال٣
 ٓم قإجها مً ًدِ ْبالخالي اإلاغؤة الٛايب اإلاٛخهب بها حهحن ل٩ي ؾبُل ًٖ ٖباعة َٓ الحالت َظٍ في الجيـ  بةطاللِا ٣ٍْ

ا . ْاخخ٣اَع
 َظا ٕٓ ٓن  ال الى مت لِظٍ مسُُا ٩ً ٓن  بل الجٍغ ٓع، صعظت بلى اهضٞاُٖا ٩ً ٓن  الته  الكضًض الًٛب مً خالت في ٩ٍْ

. الاؾخ٣غاع ٌٗٝغ ال خُض الىٟؿُت هاخُخّ مً ْؤلاخباٍ
 خضاء بن ٕٓ َظا في الٖا  ًخسلو طل٪ م٘ ْل٨ً ٢لُلت، ص٢اث٤ زال٫ ًخم ْؤخُاها وؿبُا، ٢هحرا ٢ْخا بال ٌؿخٛغ١  ال الى

 .بضازلّ اإلا٨بٓث الًٛب مً اإلاٛخهب

ٕٓ َظا في :لل٣ىة اإلاؿخٗمل اإلاٛخهب -ب ٓة حٗخبر اإلاٛخهبحن مً الى  اعج٩اب بلى اإلاجغم ًضٞ٘ ْباعػا ؤؾاؾُا ٖامال ال٣
مخّ  ٍْخمحز. ظيؿُا الطحُت بزًإ َٓ ال٣هض ْبهما طل٪ ٚحر ؤْ الطحُت بًظاء لِـ ٧لّ َظا ْعاء مً ال٣هض ْل٨ً ظٍغ

ٕٓ َظا ٓما الى ٓلخّ بزباث بلى بداظت بإهّ ًدـ خُض ظيؿُا ها٢و بإهّ ٖم ْعٍ مً جإ٦ضٍ لٗضم َْظا عظ  خُض الجيسخي، ص
ِا هٟؿّ ًدخ٣غ ٓعٍ صعظت بلى ٨ٍَْغ ٓتهم، ًخمحزْن الظًً ْالغظا٫ اإلاغؤة ٨ًٍغ ًجٗلّ مما ٧امال عظال ْلِـ مسىض بإهّ قٗ  ب٣

ٓن  الاظخماُٖت هاخُخّ ْمً ٓا٣ٞا ٩ً ٓن  خُض اظخماُٖا مخ ٓن  َظا ْم٘ الىاؽ م٘ الخٗامل في ْلُُٟا َاصثا ٩ً  مترصصا ٩ً

مخّ ٍْغج٨ب م٣ٗض شخو ألهّ اإلاجخم٘ م٘ بؿاَت ب٩ل ًىضمج ؤن ٌؿخُُ٘ ال ِٞٓ اهٟٗالُا  .لِا الخسُُِ ٍَغ٤ ًٖ ظٍغ

ٕٓ َْٓ :الؿاصي اإلاٛخهب -ج ٓة الطحُت بًظاء بلى الجاوي ُّٞ ٌٗمض الظي الى  بجؿم بالٛت بناباث ْبخضار ْقضة ب٣ؿ
بت ؤظؿاما ًً٘ ٣ٞض الطحُت، ٓم زضحها ًىتٕز ؤْ ٞغظِا في ٍٚغ ٓن  الحالت َظٍ ْفي.  الطحُت ٣ًخل ٢ْض بةخغا٢ِا ٣ٍْ  اللظة ج٩
ٓاء الجيسخي وكاَّ الؿاصي مّٗ ًماعؽ الظي الصخو ْبنابت بًظاء هدٓ بالضاٞ٘ مباقغا اعجباَا مغجبُت الجيؿُت  ؾ

ٓما. ال٣خل طل٪ مً ؤبٗض ْبلى الُغ١  بكتى الخٗظًب ؤْ بالجغح ٕٓ َظا ًخمحز ْٖم :   ًلي بما الى
 ْان بن ٓن  الىمِ َظا في الٗض ٓاهُا ٩ً بت مغجبِ ؤي قِ ٓاهُت الجيؿُت بالٚغ . الجاوي لضٔ الكِ

 الطحُت حٗظًب بلى ْاضح ْبمُل ظيسخي، بٟؿاص اإلاٛخهب ًخمحز .
 ْحٗظًبها بًالمِا في ُٞمًٗ لّ، الطحُت م٣امت في مخٗت ًجض .

                                                           

. 34توفيق عبد ادلنعم توفيق، ادلرجع السابق، ص  1-
. 223، ص 1996، الدار ادلصرية اللبنانية، الطبعة الثالثة، القديمة والمعاصرةاغتصاب اإلناث في المجتمعات أمحد علي اجملدكب،  -2

. 55عبد الرمحن العيسوم، ادلرجع السابق، ص  3-
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 ٜجماما لِا زايٗت الطحُت ًجٗل ؤن ٖلى ٍْدغم ضحُخّ، في ْجد٨مّ ؾُُغجّ ٞغى في ًبال. 
 بلٜ ْبطا ؤًًا، بؿُجاعة ْخغ٢ِا خاصة، بألت الجؿم مً مسخلٟت مىا٤َ في ًجغخِا خُض الطحُت ٖلى ظؿضًت آزاعا ًتر٥ 
ْط ْمت ٖضم ٖىض ؾُاصجّ ؤ . ٣ًخلِا لّ الطحُت م٣ا

ٓن :للمداعم اإلاٛخهب -د ٖٓت َظٍ جخ٩ ٖٓاث مسخل٠ مً ؤشخام مً الُبُُٗحن الٛحر اإلاجغمحن مً اإلاجم ، اإلاجم  ألازٔغ
ٓا ْل٨جهم خهاب ظغاثم ظاهب بلى اعج٨ب ٓخُض ْالصخيء باإلاداعم، الؼها ظغاثم الٚا ٓن  الظًً ال ٖٓاث ب٣ُت ًٖ ُّٞ ًسخلٟ  اإلاجم
مت اعج٩اب بلى ًضٞ٘ الظي اإلاغى ؤن  ؤلاظغام ٖلم ٦ك٠ إلاا َب٣ا ٖٓت، َظٍ ٖىض ؤ٢هاٍ ًبلٜ الجيؿُت الجٍغ  ٚحر ِٞم اإلاجم

ٍٓاء ٓن  ْٖهبُا هٟؿُا ؤؾ  . ٖاَُٟا ْمًُغب

: اإلاىحى حثذ حمإ: الثاوي اإلاُلب

ٕٓ َظا ٌٗض ً، اإلاجغمحن م٘ م٣اعهت هضعة ؤ٦ثر اإلاجغمحن مً الى ٕٓ َظا َْؿمى آلازٍغ ُٞلُا الى  الٗال٢اث ؤي Necrophilia بالى٨ْغ
ٓحى ظشذ م٘ الجيؿُت .  اإلا

ٓحى ظشذ ظمإ ٓحى ظشذ مًاظٗت اإلاٍغٌ اقتهاء ماصاٍ ظيسخي ايُغاب ًٖ ٖباعة اإلا  الؿاصًت جهاخبّ ٢ْض اإلا

ٓٞاة اإلاغؤة ؤن اإلاٍغٌ ؤ٩ٞاع ًٖ ٍْىم ْاإلااؾٓقُت، ُٓٞذ ٢ض اإلاخ ٕٓ بظل٪ َْٓ ٞٗال ج  َظا مغج٨ب َْٗض.  اإلاىدٝغ الحضاص مً ه
ٓاط، اإلاجغمحن مً الٟٗل ٓاهحن ظمُ٘ في الٟٗل َظا ًجغم خُض الك . اإلاُذ خغمت ٖلى اٖخضاء َْٗخبر  ال٣

ٓحى ظشذ هدٓ ظيسخي مُل ًٖ ٖباعة الاهدغاٝ َظا بن ب خُض آلازغ الجيـ ؤٞغاص مً اإلا  ظؿض ٖلى الاؾدُالء في اإلاٍغٌ ًٚغ

ٓٞاة اإلاغؤة ٓحى، ظشذ ؤ٧ل بلى ألامغ َظا ًهل ٢ْض ، الجيسخي الاجها٫ ب٣هض اإلاخ  جخهل اإلاجغمحن مً الىمِ َظا بن خُض اإلا
٣ت ظغاثمّ ٓن  ألاخُان بٌٗ ْفي الىٟؿُت الجيؿُت باالهدغاٞاث مباقغة بٍُغ . الىٟؿُت الايُغاباث ببٌٗ مهاب ٩ً

ٓا الظًً اإلاجغمحن ؤبغػ  مً لٗل َْآً" الًت في ٌٗمل ٧ان الظي اإلاكغخت ٖامل َٓ الجغم َظا اعج٨ب ٨ُت ؤ  ماعؽ خُض" ألامٍغ
ٓن  الؿاصؾت ؾً طْ ٧ان الجشض، خٟٔ مهلحت في اليؿاء ظشذ م٘ الجيـ ، مً ْالخمؿ  ٍَغ٤ ًٖ ؤمٍغ ْا٦دك٠ ٖمٍغ
ا مً ٖكغ الؿاصؾت في ٞخاة ظشت ٖاًً الظي الكغعي الُبِب  خغاعتها اهسٟاى ٖضم مً َبُعي ٚحر ؤمغ ٞحها الخٔ ٖمَغ
ا ْججُٗض خضاء في الك٪ ؤزظٍ مما قَٗغ ٓص ْجبض بٟدهِا ٣ٞام ٖلحها، الٖا  جشبذ َظا زال٫ ْمً ٞغظِا في مىٓي  ؾاثل ْظ

خضاء ؤًًا ٢ام خُض الؿاب٣ت الجشض ٦ْظا الٗامل، َظا ٖلى التهمت . الؿاب٣ت اليؿاء ظشذ ٖلى بااٖل

ٓحى ًٖ ًبدض ٢ْض خُت، امغؤة م٘ الجمإ ًسصخى ألهّ ًجامِٗا، ؤن ٢بل الطحُت بىٟؿّ اإلاىدٝغ ٣ًخل ٢ْض ٓم خضًشا اإلا ٣ٍْ 

٫ٓ  الجشت م٘ الجمإ ْمماعؾت ال٣بر بىبل ٓاط َاالء ْبٌٗ ، الٛغى لِظا اإلا٣ابغ في ٍْخج ٓن  اإلاجغمحن مً الك  الجىاثؼ ًدبٗ
ٓٞاة اإلاغؤة صًٞ ًخم ختى ٓم زم خضًشا، اإلاخ  مشل ًٟؿغ.مجها ألا٧ل بلى ؤخُاها ألامغ ًهل ٢ْض ْمًاظٗتها، الجشت ٢بر بىبل ٣ً
ٓع  ًٟخ٣ض الجاوي بإن الكاط الؿل٥ٓ َظا  خُت، امغؤة م٘ الجيـ ماعؽ بطا الٟكل ًساٝ ْؤهّ الجيؿُت ٢ضعجّ في بالش٣ت الكٗ

ٓحى بلى ًلجإ ْلظل٪ ٓعا لضًّ ؤن الجاوي َظا خ٤ في ٣ٍْا٫. اٖترايا ؤْ ه٣ضا ًجض ال ختى اإلا ٫ٓ  ؾٝٓ ؤهّ مً بالخٝٓ قٗ  ًخد

                                                           
. 236ادلرجع السابق ذكره، ص  -1
يث، ترمجة أمحد عبد العزيز سالمة، مراجعة زلمد عثماف صلايت، دار الشركؽ، مكتبة أصوؿ علم النفس احلد، "علم نفس الشواذ "شيلدكف كاشداف، -2

. 83، ص 1984بًنكت، الطبعة الثانية، 
 .507،ص1994، مكتبة مدبورل، القاىرة، "موسوعة علم النفس والتحليل النفسي"احلفين عبد ادلنعم،  -3

. 921، ص 1988القاىرة، الطبعة األكذل، اجلزء الثاين، ، الدار الدكلية للنشر، "ذخيرة علوم النفس "دسوقي كماؿ،اؿ 4-
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ٓلض الؿِئت للمٗاملت هدُجت الؿل٥ٓ َظا ًيخج ألاخُان بٌٗ ْفي ، بالجشت ًمشل ْلظل٪ ؤلازهاء ٍْسصخى امغؤة، بلى  مً لل

ٓلض مما ْيغبّ ؤمّ َٝغ ٓع  ًخ . طل٪ ْٚحر بهً الش٣ت ْٖضم اليؿاء ل٨ٍغ لضًّ قٗ

ٟا٫ ٖلى حيؿُا اإلاٗخضي: الثالث اإلاُلب  :ألَا

دـ"  الهبُان م٘ للٟاخكت مضمىا ٧ان خُض اإلاٗاًحر ٧ل ْخكِخّ ٞا٢ذ ؤإلااهُا في ،َاهىٞغ بجؼاع اإلال٣ب  "َاعمان ٍٞغ
 بلى َٟال ْٖكٍغً زمؿت مً ضحاًاٍ ٖضص بلٜ خُض بِخّ، بلى الهبُان بجلب طل٪ ٧ْان ٢ْخلِم، حٗظًبهم زم ْمً الهٛاع

ٍٓا لُضعؽ للجامٗت مسّ ؤزظ الكاطة لُبُٗخّ ْهٓغا ْؤٖضم، 1924 ٖام ؤمٍغ ْا٦دك٠ َٟال زمؿحن ًٖ .

ٓن  الؿل٥ٓ َظا ؤصحاب بن ٓه : الاهدغاٞحن بإخض مهابحن ٩ً

 ط٦غ م٘ ظيسخي اجها٫ ؤي نٛحر َٟل م٘ الضبغ في ظمإ خضْر ْمٗىاٍ Pederasty بالهٛاع الٟؿ٤ َٓ ألا٫ْ  الاهدغاٝ
ٓة لضحهم الاهدغاٝ َظا ؤصحاب نٛحر، ٟا٫ هدٓ ظيؿُت قِ ٓما الهٛاع، ألَا ٓن  ْٖم ٕٓ َظا ٩ً  ٖىض ب٨ثرة الؿل٥ٓ مً الى

ٓباجُحن،  الىٟسخي بالٗهاب اإلاهابحن ٓن  ما الٛالب ْفي ْالؿ٩ُ  ًجٗلّ الظي ألامغ  اليؿاء م٘ ظيؿُا ٖاظؼا اإلاىدٝغ ٩ً

ٟا٫ ٖلى ٌٗخضي م ألَا ٓلت لهَٛغ  ٣ً٘ Pederasty Pedication الهٛاع ٖك٤ في ُٞخمشل الشاوي الاهدغاٝ ؤما اؾخٛاللِم، ْلؿِ
 إلخؿاؽ هدُجت َظا ٍْيخج الجيسخي، ؤلاقبإ جد٤ُ٣ بهضٝ ْطل٪ الهٛحر بالُٟل الجيسخي الاجها٫ ٍَغ٤ ًٖ الاهدغاٝ َظا

ٓعٍ اإلاخٗضي  ألاخُان بٌٗ ْفي. ٞكلّ مً ٍْساٝ طل٪ ٖلى ال٣ضعة لضًّ لِـ بإهّ َْٗخ٣ض ال٨باع م٘ الجيسخي بالعجؼ ْقٗ
ٓن  ٖٓت جإزحر جدذ اليكاٍ َظا مماعؾت ج٩ خضاء َْظا ْبعاصجّ، ُّْٖ بيٗاٝ بلى ًاصي مما ال٣ٗلُت اإلاازغاث مً مجم  الٖا

ٓٞغ خضاء ٧ان متى ًخ ْلت ؤْ بالُض الٖا . الهٛحر م٘ الجمإ اإلاٗخضي مدا

ٓظض الاهدغاٝ َظا بن ٓن  الغظا٫، لضٔ ب٨ثرة ً  م٣ٟضاث ٌؿخٗمل ألاخُان بٌٗ ْفي اإلاؼاط ْمًُغب ٢ل٣ا اإلاٛخهب ٩ٍْ
ٓعي ٓلُاث، مشل ال ٓن  ؤن ًم٨ً ٦ما ال٨د ٓظض ٞال الجيؿُت ٚحري  ؤْ الجيؿُت مشلي ٩ً  َظٍ مً لخ٣ُُمِم زابذ مُٗاع ً

ٓن  الظًً الاهدغاٝ َظا ؤصحاب مً  ٢لت َْىا٥. الىاخُت ٓن  ؤْ الجيؿُت، الؿاصًت مً ٌٗاه ٓه  الصخهُت ؤصحاب مً ٩ً
ٓباجُت ؤْ للمجخم٘ اإلاًاصة ٓن  ٢ْض الؿ٩ُ  ؤن الاهدغاٝ َظا ٖلى ٌٛلب الحالت َظٍ ْفي الُٟل، بجؿم ألاطٔ مً ٦شحرا ًلح٣

ٓن  مت ٩ً .  اٚخهاب ظٍغ

عي  مً لِـ مت َظٍ ًهاخب ؤن الًْغ  ٢ُت بظبذ ٢ُامّ ٍَغ٤ ًٖ  الُٟل هٟـ في الخٝٓ ًشحر ٞاإلاىدٝغ الٗى٠، الجٍغ
ب بزاعة بٛغى طل٪ ؤقبّ ما ؤْ ؤمامّ ْم، ال ٌؿدؿلم ختى الُٟل هٟـ في الٖغ ٖٓض ٣ًا  ما بطا ألاطٔ مً ب٨شحر الُٟل ٍْخ

                                                           

. 53عبد الرمحن العيسوم، ادلرجع السابق، ص 1-
2

- HAINES Max," The Butcher of Hanover", Newspaper of The Lethbridgh Herald,   January 9, 2005, page 7 and 

8(Lethbridge, Alberta).                                                               
عادم أقل سعادة، كيعتربه البعض صورة العصاب ىو اضطراب كظيفي يف الشخصية بٌن العادم كبٌن الذىاف، كىو حالة مرضية جتعل حياة الشخص اؿ -3

م كاخللل سلففة من الذىاف، كمن أعراضو رد فعل الشخصية أماـ كضع ال جتد لو حال بأسلوب آخر، أم أنو ديثل ادلظهر اخلارجي للصراع كالتوتر النفس
م يف إدراؾ الفرد للواقع، كما ىو احلاؿ يف األمراض بأنو عبارة عن اضطرابات كظيفية غًن مصحوبة باختالؿ جوىر" فركيد"كيعرفو . اجلزئي يف الشخصية

 Psychoمثل عصاب القلق، كاألعصبة النفسية   Actual Neurosesاألعصبة الفعلية : الذىانية، كدييز التحليل النفسي بٌن نوعٌن من األعصبة

Neuroses  تقدمي زلمد عثماف صلايت، ترمجة سامي زلمود علي كعبد  راجع سيجموند فركيد، ادلوجز يف التحليل النفسي،.)أمهها اذلستًنيا كالوسواس
(. 140، ص 2000السالـ القفاش، مراجعة مصطفى زيوار، إعداد كحترير مسًن سرحاف كزلمد عناين، مكتبة األسرة، 

 .1045دسوقي كماؿ، ادلرجع السابق، ص اؿ -4
5

- DAVISON. G.C. NEALE, J.M, 2001, Abnormal Psychology; John Wiley, New York, page 388. 
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 ؤن ٖلى الُٟل ٌصج٘ ل٩ي الخىاؾلُت ؤًٖاثّ ًالمـ ٢ْض الُٟل قٗغ بلمـ اإلاىدٝغ ٨ًخٟي ٢ْض. لّ ٢ْ٘ بما ْالضًّ ؤزبر

ْم ٢ض الٟٗل َْظا. مّٗ باإلاشل ًٟٗل مت ج٨دك٠ لم بطا ًض ٍٓلت إلاضة الجٍغ مت َظٍ جهل ٢ْض َ ْظِا ٢متها بلى الجٍغ  ٖىضما ْؤ
. لحمّ ًإ٧ل ألاخُان بٌٗ ْفي الُٟل الطحُت اإلاجغم ٣ًخل

ت هٟؿُت ًمُى٫  اإلاهاب اإلاجغم: الثاوي اإلابدث :  ٢هٍغ

ٓاط اإلاجغمحن مً همِ بلى اإلابدض َظا في ؾيخُغ١  ٫ٓ  اإلاهابحن اإلاجغمحن همِ َْم ؤال الك ت هٟؿُت بمُ  اإلاهابحن مشل ٢ٍِغ

ٓن  ت ْالؿغ٢ت الحٍغ٤ بجى م ال٣ٍِغ . ْٚحَر

٤ اإلاهاب اإلاجغم: ألاو٫  اإلاُلب :  ال٣هغي  بالخٍغ

ْالِٓؽ Pyromania ؤلاخغا١ ؤْ الحٍغ٤ بهٓؽ ؤًًا الٓاَغة َظٍ البٌٗ ٌؿمي ، Mania ِٞظٍ بال٣ِاع ٌؿمُّ مً َىا٥ 

ٓص Complisiona ال٣ِاع ؤما  Mania بمهُلح ٖىّ ٌٗبر ْالِٓؽ ال٣ِغي، بالحٍغ٤ ؤًًا حؿمى الٓاَغة  ؤٞٗا٫ بإجها بّ ْاإلا٣ه
ٓن  ًظ٦غ ال٣ُٓؽ ٢بُل مً ٓعان اإلاغى بهظا اإلاهاب ٞحها َْكٗغ ، بها ال٣ُام ؤْ بجُاجها مً البض ؤهّ الٗهابُ  الكضًض بالش

ٓع  مً ألمغ ٞٗلّ ٖىض ْالحماؾت . ألام

ٓاط اإلاجغمحن مً الىمِ َظا ٌؿخُُ٘ ال بدُض الىحران بيغام هدٓ ْاإلاُل لئلخغا١ قضًض َٓؽ ًٖ ٖباعة ال٣ِغي  الحٍغ٤  الك
ْمت ٓع  الاهدغاٝ بهظا اإلاهابحن ْمٗٓم الؿل٥ٓ، َظا م٣ا ٓاظض اليؿاء م٘ م٣اعهت ط٧ ٟا٫ لضٔ ٖىض ٍْخ  ٦ظل٪، ْالبالٛحن ألَا

ٓعة صعؾذ ٦ما الؿاصؾت، ٖمغ مً ابخضءا مب٨غ ؾً مً ًِٓغ الايُغاب َظا ؤن مالخٓت جمذ ْل٣ض  ًاها٫" الض٦خ

Yanell"الخالُت الىخاثج بلى ْْنلذ ْبيخان ْلضا ْزمؿحن زماهُت بُجهم مً َٟال ؾخحن ٖلى  مخٗمض بك٩ل للحغاث٤ بقٗا٫  :

 ٟا٫ ٌكٗل ٓص م٘ الحغاث٤ ألَا ٓن  الظي ألاؾغة مً مٗحن ًٖٓ بخغا١ ماصاَا جسُالث ْظ  ًٖ الحب مى٘ في ؾببا ٩ً

ٓالضًً خب في للُٟل زُحرا مىاٞؿا ًهبذ ؤْ الُٟل  .ال
 ٫ٓ  صازل الُٟل ٌكٗلِا التي الحغاث٤ جدؿبب ٓن  الٗاصة في هٟؿّ الُٟل ٍُْٟئها الضماع مً ٢لُال مجزلّ ْخ  صاللت ْج٩

ت طل٪  .ؤؾاؾا عمٍؼ

 ٟا٫ ًبضي ٔ  ؤهماَا ألَا ب الالبظخماعي الؿل٥ٓ مً ؤزغ ْان الحغ٧ي ْؤلاٞغاٍ ْالؿغ٢ت ْالدكغص اإلاجز٫  مً ٧الِْغ  .ْالٗض
 ا٢اث الحغاث٤ بقٗا٫ ًغجبِ ما ٦شحرا ا٢اث ؤْ الخٗلُمت باإٖل ٓا٤ٞ ًٖ ْحُٗلّ الُٟل ح٤ُٗ التي الحغ٦ُت ؤلٖا  الخ

 .الاظخماعي
 ٟا٫ لضٔ ًِٓغ ٓن  الحاص الحهغ ألَا ت ألاخالم مً َْٗاه ْع  التي ْالخسُالث اإلاٟٚغ ٓم جض  ؤْ ألاقباح ؤْ الكُُان هج

 .الُٟل ٖلى الٗٓمُت الُِا٧ل

 ٟا٫ لضٔ ًِٓغ  .الجيؿُت الهغاٖاث بٌٗ ألَا

                                                           
. 34، ادلرجع السابق، ص "المجرم الشاذ "عبد الرمحن العيسوم، -1
2-  Mania  أك ىوس كلمة مشتقة من الفعل ىاس كمعىن ىاس الشيء أم رقو ككسره كأفسده كىاس القـو أم كقعوا يف اختالط كفساد كىوس الرجل أم

راجع محد بن يعقوب ابن زلمد ابن إبراىيم الشًنازم، القاموس احمليط، .)صيغة ادلبالغة من اذلوس أصابو اذلوس، كاذلوس طرؼ من اجلنوف، كاذلواس
. عبارة عن اضطراب عقلي يصيب الشخص كجيعلو كثًن النشاط كمرح إذل درجة الغرابة، كتكوف أفكار الشخص غًن منتظمةالهوس  يعترب.(. 999ص
. 61شيلدكف كاشداف، ادلرجع السابق، ص  -3
. 138 -137، ص 2012، دار احلامد للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، "أساسيات علم النفس الجنائي ونظرياتو "صاحل حسن الداىرم، -4
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  ٓع ِْ  ٫ٓ  .َٟال الؿخحن مً ؤَٟا٫ حؿٗت لضٔ الالبعاصي الخب

 ٓن  الحغاث٤ مكٗلي مً زانت ظماٖت َىا٥ ٓا٣ِٞم ٧ان الظي الُخامى مً جخ٩  .البضًلت اإلاىاػ٫  في   ؾِئا ج
 ٓن  ًمُل اط في الحغاث٤ إلقٗا٫ الظَاب بلى اإلاغا٣َ ٓن  ؾلبي، ًْٖٓ اًجابي ًٖٓ ؤْػ  .الاؾدشاعة ؤظل مً الحغاث٤ َْكٗل

ٓما ت لضًّ ْجهبذ اإلامخل٩اث ٦خضمحر ظغاثم اعج٩اب بلى طل٪ ًاصي مما ٦بٍر في ختى الُٟل ًغا٤ٞ الِٓؽ َظا ٞةن ْٖم  هٖؼ

ٍٓت  ٨ٍْمً ، اللِب عئٍت ظغاء مً اللظة اإلاٍغٌ ٌؿخضع خُض ظيسخي اهدغاٝ بإهّ البٌٗ ٍْٟؿٍغ. الحٍغ٤ بيغام هدٓ ٢
ٕٓ َظا لحُاة الؿاب٣ت اإلاغاخل زال٫ مً بالجيـ الىاع اعجباٍ ؾبب ٓاط اإلاجغمحن مً الى  بال٣ل٤ ؤلاخؿاؽ َظا مهاخبا الك
ٓع  ْالخٝٓ ٔ  ْؾُلت ًٖ البدض بلى َظا ًاصي ْبالخالي الاجها٫، ٖىض اإلاٛاًغ للجيـ باليؿبت اإلاالثمت بٗضم ْالكٗ  ؤزغ

ٓص الظي ألامغ الصخو في ال٩امىت الجيؿُت الُا٢ت لخهٍغ٠ ٓاث ٣ً  ْاضح َٓ ما َْظا الاهدغاٝ، بلى الجيسخي ؤلاقبإ ٢ى
ٓع  مً اإلاغا٣َحن بحن الايُغاب َظا ٍْىدكغ الجيؿُت ؤلازاعة ب٣هض الىاع ٌكٗل الىاع بقٗا٫ بهٓؽ اإلاهاب ؤن بدُض  الظ٧

ٓعة ٣ًظٝ ٢ْض ظيؿُا الٟتى ؤزحر ٧لما اللِب ؤلؿىت اللُِب ػاص ٧ْلما .  جل٣اثُت به

ت بالؿغ٢ت اإلاهاب اإلاجغم: الثاوي اإلاُلب :  ال٣هٍغ

ٕٓ َظا ٌؿمى ت بالؿغ٢ت الكاط الؿل٥ٓ مً الى  ًٖ ٖباعة َْٓ ، kleptomania بمهُلح ٖىّ َْٗبر الؿغ٢ت َٓؽ ؤْ ال٣ٍِغ
ٓاطي صاٞ٘  ا٢خهاصًت ٢ُمت لِا لِـ جاِٞت ؤقُاء اإلاهاب َْؿغ١  للؿغ٢ت ناخبّ ًضٞ٘ بظباعي  ؤْ ٢ؿغي  ؤْ ٢ِغي  ؤْ اؾخد

ٓن  ٢ْض. صاثما بكٍغ لِـ َظا بإن الٗلم م٘ ًدخاظِا ال ؤقُاء ٌؿغ١  ؤْ ٦بحرة،  ٢ُمت طاث اإلاٍغٌ ٌؿغ٢ِا التي ألاقُاء ج٩

ت ٓن  َظا ٧ْل ، ٖىضٍ ظيؿُت ؤْ عمٍؼ  ظؼءا ؤْ اإلاغؤة مالبـ بٌٗ ؾغ٢ت مشال َظا ؤمشلت ْمً الجيسخي ؤلاقبإ ب٣هض ٩ً
. مجها نٛحرا

ٓظض ت الؿغ٢ت بمغى اإلاهابحن مً ال٨شحر ً ما٫، عظا٫ مً زغي  عظل ابً َْٓ" ؽ هبل" طل٪ ٖلى مشا٫ ْؤبغػ  ال٣ٍِغ  ٩ٞان ألٖا
ٍٓت اإلاضعؾت مً الشالشت الؿىت في َْٓ لّ ٧ْان. ؤ٢غاهّ بحن ٦بحرة بكٗبُت ًخمخ٘ ظظابا مغا٣َا  ٧ان ٦ما زانت، ؾُاعة الشاه

ٞا ًخ٣اضخى ٓع  ْزال٫ طل٪، م٘ ل٨ىّ. سخُا مهْغ  ؤما اله٥ٓ٩، مً ٖضص ْبتزٍْغ ؾُاعجحن بؿغ٢ت ٢ام ألازحرة، الكِ
ٍغ مً ٖلُّ ًدهل ٧ان الظي اإلاا٫ ْؤما ؾغ٢تها، بمجغص ٍْتر٦ِا ٖجها ًخسلى ٩ٞان الؿُاعاث  َباء، ًدبضص ٩ٞان اله٥ٓ٩ جْؼ

ٓاصر َظٍ مً ٦شحر ْفي ٍٓ ًضع٦ّ زم هبل، ٖل ال٣بٌ جل٣ي الؿلُاث ٧اهذ الح ٓط مً بمالّ ؤب  ٖلُّ ًهضع ؤن مً ُٞى٣ظٍ هٟ

ىُاء اإلاكاَحر بإخض ٌؿم٘ ٩ٞل الحاالث مً ال٨شحر َْىا٥.  بالسجً خ٨م  ٖلُّ ال٣بٌ جم ؤٖما٫ ْعظا٫ ممشلحن مجهم ْألٚا

. الؿغ٢ت بتهمت

 مغضخي اقتهاء ٞهي بالؿلب ؤْ بالؿغ٢ت جغجبِ التي جغجبِ التي الجيؿُت ؤلازاعة مً خالت ِٞٓ الؿل٥ٓ لِظا جٟؿحرها ْٖىض

ٓن  ٖىضما للؿغ٢ت ٓن  ٞالجيـ. الجيؿُت باإلزاعة مغجبُت الؿغ٢ت ج٩ ْم ال صاٞ٘ ٞهي ًغجبُان ٢ض الؿغ٢ت ْظى  هدٓ ٣ًا
ٔ  لّ صاٞ٘ ال ؾل٥ٓ ْهي الؿغ٢ت،  زال٫ مً الاهدغاٝ َظا ٍِْٓغ. ْالحغمان ال٨بذ ظغاء مً جِٓغ ٢ْض. الجيؿُت اللظة ؾٓ

مت العج٩اب جضّٞٗ ا٢خهاصًت خاظت في لِـ الاهدغاٝ َظا ْناخب بلحها، خاظت في لِـ َٓ ؤقُاء بؿغ٢ت اإلاٍغٌ ٢ُام  ظٍغ

ْص ٢ْض الالػمت، الاخخُاَاث ًخسظ ال الٟٗل لِظا ٢ُامّ ْٖىض الؿغ٢ت، . ألاقُاء هٟـ ؾغ٢ت اإلاٍغٌ ٌٗا
                                                           

. 999احلفين عبد ادلنعم، ادلرجع السابق، ص  1-
. 266، ص 1990، منشأة ادلعارؼ، اإلسكندرية، "علم النفس الطبي "عبد الرمحن العيسوم، -2
. 140دلنعم، ادلرجع السابق، ص احلفين عبد ا -3
 .24شيلدكف كاشداف، ادلرجع السابق، ص  -4
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ٟا٫ مً الٗضًض ؤن ؤلا٧لُي٨ُُت الخبراث ؤٞاصث ل٣ض ن الظًً ألَا اَُت بالثرْة جدؿم مىاػ٫  مً ًىدضْع ٓن  ْالٞغ  ٧ي ٌؿغ٢
ٓا ٫ٓ  ُٚاب ًٖ ماصي بك٩ل ؤهٟؿِم ٌٗٓي ٓالضي، ْالحب ال٣ب ٓعٍا صاٞٗا لِـ بالُب٘ َْظا ال ٓن  ْؤخُاها قٗ  الُٟل ٩ً

ٓص ْاُٖا ٓظ ٦ّٓ، في ْالشإع الًُٛىت ٖىهغ ب ٦ّٓ لُٟٓا جٟؿحرا ٣ًضم ؤن مىّ َلب ْبطا ؾل ٫ٓ  لؿل  لم ؤهجي ؤْ ؤٖٝغ ال"  ٣ً
ْبن"طل٪ ججىب ؤؾخُ٘ ٟا٫ َاالء بن خُض الح٣ُ٣ي، الؿبب ًٖ ال٨ك٠ ٖضم ٖلى ؤلانغاع ؤْ الٗىاص ٌٗجي ال الغص َظا ،  ألَا

ٓن  ال ٓجهم الخُحر الاهٟٗالي للهغإ هدُجت ْل٨ً ٖمض ًٖ ٌؿغ٢ ٫ٓ  ًٖ ٖاظٍؼً ْل٩ ٓب الحب ٖلى الحه ٓن  ٞةجهم اإلاٚغ  ًمىد

ٍٓت ألاقُاء ؤهٟؿِم ْلِم في ج٣٘ التي الضهُ . ال٨بر في ختى الٗغى َظا َْؿخمغ ، مخىا

ٔ  ل٣ض  ؤعبٗت لضٔ ْظض ٢ْض الىٟسخي الخدلُلي الاججاٍ ؤؾاؽ ٖلى ظاهدا لها ْؤعبٗحن ؤعبٗت ٖلى صعاؾت" BOULBY بىلبي" ؤظغ
ن الظًً" ؤؾماٍ شخهُت همِ مجهم ٞغصا ٖكغة ٓلبي" اٖخبر ْل٣ض". الحب بلى ًٟخ٣ْغ  مؿدكٟى ؤْ ماؾؿت في ؤلابضإ ؤن" ب

ٍٓل ْالاهٟها٫ ٓاث في البضًلت ألام ؤْ ألام ًٖ الُ  الٓظضاهُت الشىاثُت مً ٌٗاهحن الالحي ْألامِاث البا٦غة، الٗمغ ؾى

ٓن  الظًً ْآلاباء ْالحهغ، ٓامل مً اإلاٗانغة الهاصمت ْألاخضار ْاضح، بك٩ل ؤَٟالِم ٨ًَغ .  ألاَمُت طاث اإلاؿببت الٗ

:  الؿاصي اإلاجغم: الثالث اإلاُلب

٩ي مجغم اؾم  "ِٞل آلبرث"  ٓع٥ في ظغاثمّ اعج٨ب ؤمٍغ ٍٓ  ٌؿخضعط ٧ان ْلظا الٗٓمى ٚاًخّ آلازٍغً بًالم ٌٗخبر ٧ْان هُ
ٓم زم الطحُت ٓٞاة ٚاًت بلى بخٗظًبها ٣ً  الطحُت ؤَل بلى زُاباث ًغؾل ٧ان َظا بلى باإلياٞت لحمِا بإ٧ل ٌؿخمخ٘ زم ال
م ٓم ْطاث لحمِا لظة ًٖ ًسبَر  ؤَلِا بلى ؤعؾل زم ؤًام، ٖكغة إلاضة لحمِا ًإ٧ل ْؤزظ نٛحرة ٢ُ٘ بلى ٢ُِْٗا ٞخاة ٢خل ً

م م لحمِا لظة ًٖ ٌك٨َغ ٫ٓ  ٧ْان ٖظعاء ماجذ بإجها ٍْسبَر  .ال٨ِغباجي ال٨غسخي ٖلى ًمٓث ؤن ؤمىُاجّ آزغ ؤن ٣ً

 ْزمؿت( 600) ؾخماثت مً ؤ٦ثر ٢خلذ التي  "بازىعي ئلحزابِذ"  طل٪ ٖلى ٦ْمشا٫ الغظا٫ مً بظغاما ؤ٢ل اليؿاء حٗض ال ٦ما

٣ت اإلاال٨ُت الٗاثلت مً ٞخاة( 25) ْٖكٍغً  مماعؾت بٗض الٟخُاث لخظًب ْؤؾالُب َغ١  جبخ٨غ ٧اهذ بدُض ْخكُت بٍُغ
ٓم زم مًِٗ الجيـ اٞغ ْجدذ قٟخحهً في بٛغػ  ج٣ ًَِٓٗ بٗض َظا ٧ْل طبدًِ، زم ْمً لحمًِ ْجمؼ١  ألْا ٖٓا جج . ٧امال ؤؾب

ٓظض ألهّ ٣ِٞ ٦إمشلت" بازىعي ئلحزابِذ"ْ" ِٞل آلبرث" ؤي الكاطًً اإلاجغمحن لِظًً جُغ٢ىا زال٫ ْمً  مً ال٨شحر ً
ٓعة الحاالث م٘ خاالتهم جىُب٤ الظًً اإلاجغمحن ٫ٓ  ؤٖالٍ، اإلاظ٧  بالؿاصًت ًدؿم اإلاجغمحن مً الىمِ َظا بإن ؾى٣

. ْاإلااؾٓقُت

ٓعٕ لم الظي( 1740 -1714) ٞغوسخي ٢هصخي ٌٗخبر الظي" ؾاص صي" للمغ٦حز وؿبت الاؾم بهظا ؾمُذ الؿاصًت بن  ًٖ ًخ

ا التي مظ٦غاجّ في ؤلاظغامُت ؤٖمالّ حسجُل : آلاجُت اإلاىاْغ ًه٠ ،خُض"وحىلُذ حىؾخحن" ٦خاب ؤقَِغ

ظُت، ٖال٢ت جهاًت في ع٢ابهم ج٣ُ٘ ٞخُاث ؤمِاتهم، ؤخًان مً جىتٕز ْؤَٟا٫ صامُت ؤظؿام" ٓاب ْػ  ْالضم، بالىبُظ جمؤل ؤ٧
ٓصَم، حؿلخ زم ْاليؿاء الغظا٫ ؤظؿام ٞحها جٓي٘ ٦بحرة ٚالًاث الخٗظًب، الضم آلالث عجُبت ازتراٖاث  لجٕز ؤؾلحت ظل

                                                           
. 137، 136صاحل حسن الداىرم، ادلرجع السابق، ص  -1
. 137ادلرجع السابق ذكره، ص  -2
. ، بال عدد2012فرباير  12جريدة مصر، األحد  ،"آكلي لحوم األطفال في الصين "أنظر مقاؿ حوؿ -3
من أصوؿ رلرية نبيلة األصل مالكة للثورة كالسلطة كلقد امتد نفوذ ادلملكة اليت تنتمي (  1614أغسطس 21 -1560أغسطس  7) إليزابيت باثورم  -4

، أنظر مقاؿ حوؿ النساء اجملرمات )إليها يف اجملر كسلوفاكيا كبولندا، كاشتهرت بإسم كونتيسة الدـ أك ادللكة الدـ بسبب تارخيها الدموم  ،جريدة العراؽ اليـو
(. 907)، السنة اخلامسة، العدد 2009يناير  13الثالثاء صحيفة يومية عامة مستقلة، 



 

 
 

 

 

    2015 –  ٞبراًغ    : 05الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  
 

88 

ْع  مً ال٣لٓب ٓاصر َظٍ ٧ل ْبٗض. !ألابضان لّ ج٣كٗغ مما طل٪ ٚحر بلى...الهض  َظا ٠٣ً ؾماِٖا مجغص مً تهل٘ التي الح

ٓن  اإلاغ٦حز .  ..."ٖمل بما عايُا مبدؿما اإلاجى

ٓع  اإلاال٠ ؤن لل٣غاء زُل ٢ْض م ٖلى الؿاصًت حؿمُت وكإث َىا ْمً شخهُا ٢هخّ بال ًه  ٖلى بكضة اخخج اهّ مً  الٚغ

 ٧اهذ خُلخّ بإن ًًٓ ٧ان مً َْىا٥ ، ٢هخّ ال٩اجب ٖلى ظىذ ٨َْظا ال٣هت، ببُل لّ نلت ٧ل بخاجا ْؤه٨غ الدؿمُت َظٍ

ٓعة . ألاشخام ٖلى ؤلاًظاء بهؼا٫ ٧ان ؤهّ ؤي الؿاصي بالؿل٥ٓ مٛم

ٓن  الؿاصًت ٖلى ًُل٤ ٓة ظى ٓة بهؼا٫ ٍَغ٤ ًٖ الجيسخي الخلظط ؤْ الجيسخي ال٣ؿ  مً اهدغاٝ ْهي آلازغ، بالُٝغ ال٣ؿ

 مً ٖلحها ًخدهل ؤْ الجيؿُت اللظة ٌؿخضع الؿاصًت اهدغاٝ ناخب بن.  للماؾٓقُت مٗا٦ؿت ْحٗض  الجيؿُت الاهدغاٞاث
ٓع  الجيؿحن، مً ؤي مً آلازٍغً مٗاملت بؾاءة ٓة، خب ؤي الجيـ ًٖ بُٗضا الانُالح َظا ًُل٤ ٢ْض ؤلاهار، ؤْ الظ٧  ال٣ؿ
ٓعجّ في ْل٨ىّ ٓع  ًٖ ٖباعة الجيؿُت ن  مٗاملت آلازغ الُٝغ ْمٗاملت بالٛحر بهؼالّ ؤْ ألاطٔ ب٣ًإ مً الجيؿُت باللظة الكٗ

ٓن  الحاالث بٌٗ ْفي الجيـ مماعؾت صْن  آلازغ بالُٝغ ألاطٔ بة٣ًإ اإلاٍغٌ ٨ًخٟي ٢ْض. بًظاثّ ؤْ بَاهخّ ْحٗمض ؾِئت، ٩ً 
ٓة حؿلِ ِٞٓ الجيسخي، لليكاٍ م٣ضمت ؤلاًظاء ْان ٢ْؿ ح م٘ آزغ شخو ٖلى ْٖض  ْالاؾخٛال٫ ْؤلاطال٫ الاهخ٣ام ْع

ٓما ، ْؤلاخباٍ . الطحُت بةَاهت ال٣ُام ْالشاهُت بضهُا، ماطًت ؤؾالُب اؾخٗما٫ ؤي بضوي ألا٫ْ  ق٩لحن، ًخسظ ؤلاًظاء ٞةن ْٖم
ٓشخي ؤخُاها ؾاصي َٓ الؿاصي بن ٔ  ؤخُاها ْماؾ ٓا٢٘ ؤزغ ٓع  الىاصع مً اهّ ْال ت ؾاصًت ٖلى الٗش  ٞالحالخان ماؾٓقُت ؤْ نٞغ

ٓاَم بإن ؤقاعث صعاؾاث لٗضة ٣ْْٞا الاهدغاٝ َظا ؤصحاب بن.  صاثما مخالػمخان  َٓ ٦ما اإلاخٓؾِ ١ٓٞ  الخٗلُمي مؿخ
ٓا ِٞم اإلاِٗصخي لضزلِم باليؿبت ؤًًا الحا٫ . طل٪ ٚحر ؤْ بجاَلحن لِؿ

ٓن  ال الؿاصًحن بن ٓة ٌؿخٗمل   ال٣ؿ
ًا
ٓة حُٗكا ٓن  بل هٟؿِا لل٣ؿ ب ع، بالطحُت لح٤ الظي ألالم طل٪ اٖخباع في ًٚغ  ؾْغ

ٓن  ٓن  باإلبغ ضحاًاَم ْزؼ بلى الؿاصًحن بٌٗ ًلجإ ْلِظا الطحُت، بإلم ٍْخمخٗ  الطحاًا جدخٟٔ ؤن ٖلى ٍْهمم

ع ج٣ىِٗم التي باالبدؿامت ٓم ٌسحل ٢ض ْالبٌٗ الطحُت الؿاصي ٣ًخل ٢ْض ، بالؿْغ ٣ٍْ ٍّٓ  ًداٞٔ ؤهّ بال ، الطحُت بدك
ٓن  ال الابدؿامت، مِٓغ ٖلى ٓٞاة بخضار َٓ الٛغى ٩ً  الؿاصًحن َاالء ؤن في الؿبب َٓ َْظا الضم، بمكاَضة الخمخ٘ بل ال

ٓن  ح ًدضز ٓاي٘ ؤ٦ثر في الجْغ ُْٖت اػصخاما اإلا ٍٓت باأل  اإلاجغمحن مً الىمِ َظا ؤن" ؤلِـ َاهل٥ٓ" الٗالم ؤ٦ض ٢ْض ، الضم
 الحؼن  اإلايكُاث َظٍ ْمً الجيسخي بخؿاؾِم ْميكِ صاٞ٘ مً البض الخىاؾلُت الىاخُت مً يٗاٝ ٚالبا ٌٗخبرْن

                                                           
 .139، ترمجة علي السيد حضارة، ادلكتبة الشعبية، القاىرة، بال تاريخ، ص "الكبت، تحليل نفسي "سيجموند فركيد ك كليم، -1
. 139ادلرجع السابق ذكره، ص  -2
. 753ادلنعم، ادلرجع السابق، ص احلفين عبد  -3
،كفيو يصف غراميات امرأة قاسية من "فينوس في مالبس من الفراء"الذم يعد مؤلف كتاب " ساشر ماسوش"مسيت كفقا للمؤلف األدلاين  الماسوشية -4

من  .هبا شعور صاحب ىذا االضلراؼ باللذة اجلنسيةا تسمى أيضا ادلاسوكية كادلقصود كعموـن ،احملبٌن للسيطرة مع رجل يقبل سيادهتا عليو كجيد سركرا يف ىذا
، ترمجة علي السيد حضارة، ادلكتبة الشعبية، "التحليل النفسي"راجع سيجموند فركيد ك كليم، .)خالؿ إيقاع األدل بو أك إنزالو بنفسو على جسمو

 .(. 140اإلسكندرية، بال تاريخ، ص 
. 1297السابق، ص ، ادلرجع "ذخيرة علوم النفس"الدسوقي كماؿ، -5
. 142  –140سيجموند فركيد ككليم، ادلرجع السابق، ص  -6
 .142  –140ادلرجع السابق ، ص  -7

8 - DAVISON .G.C.and NEAL. J.M. 2001.OP.CIT. page 395. 
 .142سيجموند فركيد ككليم، ادلرجع السابق، ص  -9
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ع،  ٖىضما بإؾىاهّ آزغ شخو بٌٗ الهٛحر الُٟل ٢ُام ؤن بلى الىٟسخي الخدلُل لٗلماء الضعاؾاث بٌٗ ْحكحر ْالؿْغ

ٔ  حكخض . للؿاصًت بضاًت َظا ٌٗض ْج٣ٓ

 

: الخاجمت

ت ٖلى ٌؿدىض الٗلم بن ٓع  ٞحها ْبالخإمل ْجدلُلِا ْجهيُِٟا ْجغا٦مِا اإلاٗٞغ ت بضاًت َىا٥ ْلِظا الٗلم، ًخُ  ْالٗلم للمٗٞغ

ٓن  بلُّ ًهل ْما ؾب٣ّ، مً هخاثج ٖلى مبجي باخض بّ ًبضؤ ٞما جهاًت، َىا٥ لِـ ْل٨ً ْالُ٪ ٨َْظا ًلُّ، إلاً ٢اٖضة ٩ً . ص

ٓا٢٘ يٓء في الىخاثج ٞخ٨خمل ٌٗم٤، ؤْ ٌٗض٫ ؤْ ل٠ًُُ ًإحي باخض ٩ٞل ٓامل ْاإلاُُٗاث ال .  اإلاازغة ْالٗ

٫ٓ  الكاطة ؤلاظغامُت للصخهُت ْجٟؿحراث ْجدلُالث لضعاؾاث اؾخٗغايىا زال٫ مً ٕٓ َظا بإن ؾى٣  زهٓنِخّ لّ اإلآي
ٔ  ؤلاظغامُت الصخهُاث ؤهماٍ باقي ًٖ الصخهُت َظٍ بّ جخمحز إلاا ْطل٪ ٫ٓ  ْبالخالي ألازغ ٓاط اإلاجغمحن بإن ه٣ ٓن  الك  ًسخلٟ

ٓاء آلازٍغً اإلاجغمحن ؤهماٍ باقي ًٖ جاما ازخالٞا ٓا ؾ م بالهضٞت مجغمحن ؤْ َبُُٗحن مجغمحن ٧اه ٓن  بدُض ْٚحَر  مً ٌٗاه

ٓاء بظغامِم في الٟٗا٫ ألازغ لِا ٧ان ألازحرة َْظٍ آزغ، بلى قاط مجغم مً خضتها صعظت جسخل٠ هٟؿُت ايُغاباث . ؾ

 الصخهُت قملذ التي الحالُت صعاؾدىا زال٫ مً بلحها ْجٓنلىا اؾخيبُىاَا التي الىخاثج زالنت اؾخٗغايىا زال٫ ْمً

: بماًلي هٓصخي الكاطة، ؤلاظغامُت

 ؼ ًجب ٕٓ لِظا باليؿبت الضعاؾاث حٍٗؼ ٔ  الض٫ْ  م٘ م٣اعهت ٢لُلت حٗض ألجها اإلاجغمحن مً الى ٓعة ألازغ  .اإلاجا٫ َظا في اإلاخُ
 عة ٓن، صازل الىٟسخي للٗالط مغا٦ؼ بوكاء يْغ  َاالء إلاشل هٟؿُت ْصعاؾاث ٞدٓناث بظغاء بلى زهُها تهضٝ السج

ٓاط اإلاجغمحن ٦ِٓم بخٗضًل ْطل٪ ْالاظخماعي الىٟسخي جإَُلِم في ْحؿاَم حٗمل ل٩ي الك  .ؾل
 عة ٓالضًً بحن الهغاٖاث ٞحها جدضر التي ألاؾغة مخابٗت يْغ  ٖلى ؾلبا ًازغ ْبالخالي ألاؾغي  الٗى٠ بلى ًاصي مما ال

ٟا٫  .ألَا
 ت ؤظل مً ص٣ُ٢ت مغا٢بت َالبها مغا٢بت اإلاضعؾت ٖلى ٦ُٓاتهم، مٗٞغ  اإلااؾؿت في هٟسخي ؤزهاجي ٌٗحن ؤن ٖلى ًجب ٦م ؾل

ٓانل ٖلى ٌٗمل خُض الخٗلُمُت ٟا٫ م٘ الخ ت ٦ْظا ألَا ٧ْل خل ٖلى ْالٗمل ألاؾغي  ْيِٗم مٗٞغ  ؤظل مً َظا مكا٧لِم،

 .الىٟسخي الاهًباٍ جد٤ُ٣

 ٓٞحر ُٖٓت بغامج ج ٓم لؤلؾغ ج ٫ٓ  بدش٣ُِٟم ج٣ ٟا٫ مٗاملت ٦ُُٟت خ ٓا٠٢ قتى في مِٗم ْالخٗامل ألَا  .اإلا
 ٍٓت ْالش٣اُٞت الاظخماُٖت اإلااؾؿاث جلٗب ؤن ًجب المُت، ْالترب ْعا ْؤلٖا  ٣ٖض زال٫ مً ْطل٪ اإلاجخم٘ في باعػا ص

ْاث ٫ٓ  ْاإلادايغاث ْاإلااجمغاث الىض ا، ألاؾغة خ ُٖٓت ٖلى حٗمل زانت لجان حك٨ُل ٦ْظا ْٚحَر  بإؾلٓب ٌؿمى ما َْظا الخ

٢ٓاًت  .ال

                                                           
، جامعة نايف للعلـو "(دراسة تحليلية لجرائم القتل العمد والمخدرات)في الوطن العربي واقع الجريمة واتجاىاتها "أكـر عبد الرزاؽ ادلشهداين،  -1

  .55، ص 2005األمنية، الرياض، الطبعة األكذل، 
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 ٓاحي ٖضة مً ألاؾغة مكا٧ل خل ٖلى الٗمل ٓاء ه  مك٩ل خل ْزهٓنا الاظخماُٖت، ْختى الا٢خهاصًت الىاخُت مً ؾ

ٟا٫ ن ألجهم ألَا ْلى بالضعظت اإلاخإزْغ  .ألا
 ْلت جلجإ ؤن ًجب الت نىض١ْ  ٞخذ بلى الض ٟا٫ إٖل  .ألاؾغة ْمؿاٖضة اإلادخاظحن ألَا
 ٍٓغ ٖلى الٗمل ٓاط اإلاجغمحن بصماط ْبٖاصة جإَُل ؤظل مً ال٣ٗابُت اإلااؾؿت بغامج جُ  ؤن الٗلم م٘ ْبنالخِم، الك

ٓباث حكضًض ٓاط اإلاجغمحن َاثٟت إلاشل ألاخُان بٌٗ في ال٣ٗ ٓن  ٢ض الك  .اظخماُٖا بصماظِم ْبٖاصة لغصِٖم مُٟضا ٩ً
 ٓع  ٧ْل ْاإلاسضعاث الضٖاعة ْمداعبت اإلاجخم٘ في ألازالقي الٟؿاص مداعبت ٖلى الٗمل   اإلادُِ بٞؿاص بلى جاصي التي ألام

ٓاط للمجغمحن مجا٫ هتر٥ ال ل٩ي ْاإلاجخم٘،  .ظغاثمِم العج٩اب الك

: اإلاغاح٘ ٢اةمت

ت صاع ،"الىٟـ ٖلم أؾـ "الخال٤، ٖبض مدمض ؤخمض -1 ت، الجامُٗت، اإلاٗٞغ  .2000 الشالشت، الُبٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

ت الضاع ،"واإلاٗانغة ال٣ضًمت اإلاجخمٗاث في ؤلاهار اٚخهاب" اإلاجضْب، ٖلي ؤخمض -2  الشالشت، الُبٗت اللبىاهُت، اإلاهٍغ
1996. 

مت وا٢٘" اإلاكِضاوي، الغػا١ ٖبض ؤ٦غم -3  الٗمض ال٣خل لجغاةم جدلُلُت صعاؾت) الٗغبي الىًَ في واججاَاتها الجٍغ

ٓم ها٠ً ظامٗت ،("واإلاسضعاث اى، ألامىُت، للٗل ْلى، الُبٗت الٍغ  .2005 ألا

ٓلي، م٨خبت ،"الىٟس ي والخدلُل الىٟـ ٖلم مىؾىٖت" اإلاىٗم، ٖبض الحٟجي -4  .1994 ال٣اَغة، مضب

ْلُت الضاع ،"الىٟـ ٖلىم طزحرة" ٦ما٫، صؾٓقيا٫ -5 ْلى، الُبٗت ال٣اَغة، لليكغ، الض . 1988 الشاوي، الجؼء ألا

قي -6 . الُب٘ ؾىت بضْن  بحرْث، لبىان، م٨خبت ،"ال٣اهىوي اإلاعجم" ؾلُمان، خاعر الٟاْع
ت، إلاغ٦ؼ الخاب٘ ؤلاظخماعي الُبي اإلاغ٦ؼ -7 ٓع  ٚحر) الجؼاثغ، مؿخٛاهم، الًت الكَغ (. ميك

ٓوـ، اهخهاع -8 ، صاع ،"ؤلاوؿاوي الؿلى٥" ً ت، اإلاٗاٝع . 1993 ؤلاؾ٨ىضٍع

ٓع، ابً -9 . 1968 بحرْث، ناصع، صاع الشالض، الجؼء ،"الٗغب لؿان" مىٓ

ٓع، ابً -10 . 1968 بحرْث،.ناصع، صاع الخامـ، الجؼء ،"الٗغب لؿان" مىٓ
ضة -11 . ٖضص بال ،2012 ٞبراًغ 12 ألاخض ؤلال٨ترْهُت، مهغ ظٍغ
ضة -12 ٓم، الٗغا١ ظٍغ ٓمُت صحُٟت الُ (.  907) الٗضص الخامؿت، الؿىت ،2009 ًىاًغ 13 الشالزاء مؿخ٣لت، ٖامت ً

13- ٤ُٞٓ ٤ُٞٓ، اإلاىٗم ٖبض ج خهاب ؾ٨ُىلىحُت" ج ت، الجامعي، ال٨ٟغ صاع ،"الٚا . 1996 ؤلاؾ٨ىضٍع

 ".اإلادُِ ال٣امىؽ" الكحراػي، ببغاَُم ابً مدمض ابً ٣ٌٗٓب بً خمض -14

ٓهض -15 ٍض، ؾُجم ٓص ؾامي جغظمت هجاحي، ٖشمان مدمض ج٣ضًم ،"الىٟس ي الخدلُل في اإلاىحؼ" ْٞغ  الؿالم ْٖبض ٖلي مدم
ٓاع، مهُٟى مغاظٗت ال٣ٟاف، غ بٖضاص ٍػ . الُب٘ ؾىت بضْن  ألاعصن، ألاؾغة، م٨خبت ٖىاوي، ْمدمض ؾغخان ؾمحر ْجدٍغ

ٓهض -16 ٍض ؾُجم ش بال ال٣اَغة، الكٗبُت، اإلا٨خبت خًاعة، الؿُض ٖلي جغظمت ،"الىٟس ي الخدلُل ال٨بذ،" ْلُم، ْ ْٞغ . جاٍع

٫ٓ  م٨خبت ،"الكىاط هٟـ ٖلم"٧اقضان، قُلضْن  -17 ؼ ٖبض ؤخمض جغظمت الحضًض، الىٟـ ٖلم ؤن  مغاظٗت ؾالمت، الٍٗؼ
١، صاع هجاحي، ٖشمان مدمض . 1984 الشاهُت، الُبٗت بحرْث، الكْغ

اجه الجىاتي الىٟـ ٖلم أؾاؾُاث" الضاَغي، خؿً نالح -18 ٓػَ٘، لليكغ الحامض صاع ،"وهٍٓغ . 2012 ألاعصن، ٖمان، ْالخ

ت، الٗغبي، ال٨ٟغ صاع ،"الكاط اإلاجغم "الِٗؿٓي، الغخمً ٖبض -19 . 2005 ؤلاؾ٨ىضٍع

، ميكإة ،"الُبي الىٟـ ٖلم" الِٗؿٓي، الغخمً ٖبض -20 ت، اإلاٗاٝع . 1990 ؤلاؾ٨ىضٍع
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ٓع  -21 ٓم صاع ،"الجىاةُت والؿُاؾت ؤلاحغام ٖلم" عخماوي، مىه ٓػَ٘، لليكغ الٗل . 2006 الجؼاثغ، ْالخ
22- COLEMAN .J.C. Abnormal Psychology and Modern Life. Sccott Forsman,1956. 
23- DAVISON. G.C. NEALE, , 2001, Abnormal Psychology; John Wiley, New York, 
24- HAINES Max, The Butcher of Hanover, Newspaper of The Lethbridgh Herald  January 9, 2005, page 7 and 8 
(Lethbridge, Alberta). 
25- JUSTIN Mitchel, article about Peter Kurten,  Weekly World News, Magazine in Canada, 9 avril 2002, number 29. 
26- STRANGE .J.R, 1965, Abnormal Psychology, Mc Graw- Hill Book Company. NEW YORK. 
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 الجزائرية المؤسسة في االجتماعية المسؤولية واقع
 - بوعريريج برج  - Condor مؤسسة حالة دراسة

. الجزائر ،(02) البليدة جامعت/سعاد مشري.أ

 

: ملخو

ْا٢٘ بلى البدث َظا يهضٝ لُت صعاؾت  ت الخانتفي  الاظخماُٖت اإلاؿْا ٓاؾ٘ لالَخمام ٞىدُجت .اإلااؾؿت الجؼاثٍغ  ال

ٕٓ ٓلُت بمٓي ْؤنبدذ ا٢خىإ اإلااؾؿاث جؼاًض الاظخماُٖت ٣ٞض اإلاؿئ ٓاظّ بظل٪،  ٓم ج  ْا٢خهاصًت اظخماُٖت جدضًاث الُ

ٓلُا ْجدمل ٖملِا مؿحرة في ٦بحرة ا جم٘،إلاجا م٘ ْجٟاٖلِا اجّمؿئ ًُا ال، الا٢خهاصًت ؤَضاِٞا لخد٤ُ٣ ؾٗ  اخخُاظاث ْجد٤ُ٣ ؤ

. زاهُا جم٘إلاجا

ٓخا للماؾؿاث في جٟاٖلِا م٘ البِئت اإلادُُت بها،  ٓاؾ٘ الخدضي ألا٦ثر ْي ٓعَا ال لُت الاظخماُٖت جمشل بمىٓ ٞاإلاؿْا

ٓم في ؤن جىٓغ  ْبُئي ٦بحر ؤلؼم اإلاىٓماث الُ ُٖٓت لؤلٞغاص، ْطل٪ هٓغا إلاا خهل مً حٛحر اظخماعي  بلى جد٤ُ٣ الحُاة الى

ما٫ جىهب ٖلى  ٓا١، ٞالىٓغة الحضًشت إلاضًغي ألٖا ٓاػي ؤن لم ٨ًً ؤ٦ثر مً ؾٗحها لخ٣ضًم مىخج هاجح في ألاؾ ْبك٩ل ً

ْ الخضمت ٣ِٞ ْص الؿلٗت ؤ ال ج٣خهغ ٖلى خض اثِٟا بلى ؤعظاء اإلاجخم٘  ٓن مىٓماتهم جمخض ْْ ٧ .

لُت الا: ال٩لماث اإلاٟخاخُت ت الخانتاإلاؿْا  .ظخماُٖت، اإلااؾؿت  الجؼاثٍغ

 

Résumé: 

Cette recherche vise à étudier la réalité de la responsabilité sociale dans l'organisation du secteur privé 

algérien. En raison de la large intérêt pour le sujet de la responsabilité sociale a augmenté institutions 

ainsi convaincus, et est devenu aujourd'hui est confrontée à des défis d'importance sociale et économique 

dans le processus de leur travail et répondre à leurs responsabilités et de leur interaction avec la 

communauté, afin d'atteindre ses objectifs économiques d'abord, et d'autre part pour atteindre les besoins 

de la communauté. 

La responsabilité sociale représente Bmn zawrha large contester les institutions les plus visibles dans leur 

interaction avec l'environnement, et à cause de ce qui s'est passé pour changer les grandes organisations 

sociales et environnementales engagées aujourd'hui à considérer pour atteindre la qualité des individus de 

la vie, et est égale à si pas plus que leur quête pour offrir un produit à succès sur le marché, Va  lenzerp 

chefs d'entreprises modernes de se concentrer sur le fait que leurs organisations d'étendre ses fonctions au 

sein de la communauté et ne se limite pas aux frontières de la bonne ou de service seulement. 

Mots clés : Responsabilité sociale, L'entreprise privée algérienne. 
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 :م٣ضمت

ما٫ مىٓماث ؤصاء ج٣ُُم بن ٓم ألٖا ٓلُت ؤ٦ثر ؤنبذ بل اإلاالُت اإلااقغاث اٖخماص ٖلى ٣ًخهغ ال الُ  مٗاًحر ٖلى باٖخماصٍ قم
ٓاث جهاٖضث ٣ٞض اإلا٣ضمت، في الاظخماُٖت اإلاٗاًحر جإحي ألازحرة َظٍ يمً ْمً مالُت ْٚحر مالُت  اإلاىٓماث جدبجى ؤن بلى الضٖ

ما٫ لُت اإلاا٫ عؤؽ ْؤصحاب ألٖا ٓظُّ اػصاص ؤن بٗض اإلاسخلٟت الاظخماُٖت ألاوكُت ٖلى بالهٝغ اإلاؿْا  بخ٨ضٌـ بلحها الى٣ض ج
ت وكاَاتها جماعؽ اإلااؾؿاث ٧اهذ بِىما ألهّ ُّٞ، حٗمل الظي اإلاجخم٘ مغاٖاة ْٖضم ألاعباح  جغاعي ج٨ً مُل٣تلم بدٍغ

ٓا يمىّ حٗمل الظي اإلادُِ ٖلى حؿببها ٢ض التي الاو٩ٗاؾاث ٓع  م٘ ل٨ً زاعظُا، ؤْ صازلُا ٧ان ؾ ٓجي جُ ٓل  ْالٗلمي الخ٨ى
ما٫ بِئت حكِضٍ الظي الِاثل ٓم ألٖا ت، با٢خهاص ٌؿمى ما ْل في ظضًضة مغخلت بلى اإلاجخمٗاث ْاهخ٣ا٫ الُ  ناعث ْالتي اإلاٗٞغ

ٔ  اإلااؾؿاث ُّٞ ٔ  ال٨بر اتها ْجدباهى جدباع ْػاص ؤم ٧اهذ ؾلٗا ا٦دكاٞاتها ْ بمستٖر  ٢غاعاث في اإلاىٓماث َظٍ جإزحر زضماث،
ٓماث ُٟت ْحٛحر الؿ١ٓ  ا٢خهاص ْل في الهٗب مً ٞإهّ بلحها، جيخمي التي الض٫ْ  خ٩ ْلت ْْ ْلت مً الض ْلت بلى اإلاخضزلت الض  الض
 َْظا ٦ىّٟ؛ في حٗمل الظي للمجخم٘ هاٞٗت زضماث ج٣ضم ؤن مً البض بل ٣ِٞ، ؤًٖائها جسضم مىٓمت جإؾِـ الحاعؾت

ٌٍٓ ْلت جغ٦خّ الظي الٟغاٙ ًٖ ٦خٗ  .بُجها اإلاجخم٘ ؤَمُت ْيُإ ْالغبخي الا٢خهاصي البٗض ؾُُغة زًم في الحضًشت الض

: اإلاجهجي الجاهب: أوال

: ؤلاق٩الُت -1

إلات ًخه٠ ٖالم في عة مً ؤنبذ الا٢خهاصًت باألػماث ْ بالٗ ٓا٦ب حعي ؤن اإلااؾؿاث ٖلى ْاإلاتزاًضة اإلالحت الًْغ ا ْج  في ؤزَغ
 ؾمٗتها بىاء في حٗخمض اإلااؾؿاث جل٪ حٗض ْلم ٞدؿب، عبدُتها ٖلى ٌٗخمض اإلااؾؿاث ج٣ُُم ٌٗض لم خُض ْالبِئت، اإلاجخم٘

ا ٖلى ٓعاث م٘ الخٗامل ٖلى ٢اصعة ٖمل بِئت زل٤ في حؿاٖض خضًشت مٟاَُم ِْغث بهما ٣ِٞ، اإلاالُت مغا٦َؼ ت الخُ  اإلادؿاٖع

ٓاهب في ٓظُت الا٢خهاصًت الج ٓل ت ْالخ٨ى ٓم اإلاٟاَُم َظٍ ؤبغػ  مً ٧ْان .الٗالم ؤهداء ٖبر ْؤلاصاٍع لُت" مِٟ  اإلاؿْا
 ".الاظخماُٖت

ٓاحي ٖلى جغ٦ؼ ج٣لُضًت هٓغة اإلااؾؿاث بلى ًىٓغ ٌٗض لم اإلاجخم٘ ألن  ج٣ضًم ؤْ       الؿل٘ بةهخاط ْطل٪ ٣ِٞ، الا٢خهاصًت الى
ُٖٓت الخضماث   جإزظ هٓغجّ بضؤث بل مدضصة، ْؤؾٗاع مُٗىت بى

ًا
، ؤ٦ثر ظضًضة ؤبٗاصا

ًا
 وؿ٤ اإلااؾؿاث ؤن اٖخباع ْهى ح٣ُٗضا

لُتها ْجدمل اإلاجخم٘ مكاع٦ت ٖلحها ْؤن ٩٦ل، اإلاجخم٘ ؤوؿا١ مً ٢ٓٗاث حؿخجُب ؤن ؤًًا ٖلحها ٍْخدخم ججاَّ، مؿْا  لخ
 ؤٞغاص ٌكٗغ ال ؤن ًجب ٦ما بُئخّ، خماًت ْ ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت خاظاجّ بقبإ في باإلاؿاَمت ْطل٪ اإلاجخم٘، ْجُلٗاث
ٓص زمً ؤن اإلاجخم٘ ٍٓ ؤن ًم٨ً ما ١ًٟٓ  اإلااؾؿاث َظٍ ْظ ٓاثض ق٩ل في مجها ٨ًدؿب ا ؤن خُض ْمىاٞ٘، ٞ ٓن  اؾخمغاَع  مَغ
  جد٣ُ٣ّ ًخم اظخماعي َضٝ َٓ للماؾؿت الجهاجي الِضٝ ٞةن ْبالخالي اإلاجخم٘، زضمت ٖلى ب٣ضعتها

ًا
 زضمت ٍَغ٤ ًٖ ؤؾاؾا

ٓاػٍل  َضٝ َٓ الغبذ َْضٝ اإلاجخم٘، ؤٞغاص ؤَضاٝ ٓاظضة البِئت خماًت باإلياٞت ألاؾاسخي، الِضٝ لظل٪ م  .ُّٞ اإلاخ

ْع  ٨ًدؿب ْ ْلت جسلي بٗض متزاًضة ؤَمُت للمىٓماث الاظخماعي الض ا مً ٦شحر ًٖ الض ْاَع  التي ْالخضمُت الا٢خهاصًت ؤص
٢ٓ٘ َبُعي ؤمغ ؤجها بلحها ًىٓغ ٧ان اظخماُٖت بغامج الحا٫ بُبُٗت صحبتها  للماؾؿاث الغبخي الِضٝ ا٢خىاء ْل في ْمخ

ا التي الا٢خهاصًت ْلت، جضًَغ ٢ٓٗا ٧ْان الض ٫ٓ  م٘ مخ  َظا ٖلى ْبصاعتها جىُٓمِا ْبٖاصة الخانت اإلال٨ُت بلى اإلااؾؿاث َظٍ جد
٠٢ٓ ؤن ألاؾاؽ ْعَا ًخ ْع  ؤن ؤِْغ الخانت للماؾؿاث الٗملي الخُب٤ُ ْل٨ً الاظخماعي، ص  ألازالقي ْالالتزام الاظخماعي الض

ٓص اؾدشماع ؤًًا َٓ للماؾؿاث اصة ٖلحها ٌٗ  ٞحها الٗاملحن ْبحن ؤلاصاعة بحن ْالازخالٞاث الجزاٖاث ْج٣لُل ْؤلاهخاط الغبذ بٍؼ

ض مِٗا، جخٗامل التي ْاإلاجخمٗاث . اإلااؾؿاث َظٍ بلى ْاإلاؿخُٟضًً الٗاملحن اهخماء ؤًًا ٍٍْؼ
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لُت  ٞاالَخمام ما٫ مىٓماث في الاظخماُٖت باإلاؿْا ٓاث في بضؤ ألٖا الث زال٫ مً اإلاايُت ال٣لُلت الؿى  اإلاخٗضصة اإلادا
لُت حٗخبر ٞاإلااؾؿت للماؾؿاث، الاظخماعي ألاصاء ل٣ُاؽ زانت هماطط الؾخٗغاى ْاإلاسخلٟت  مهضعا الاظخماُٖت اإلاؿْا

ؼ الابخ٩اع ْ للٟغم ت، ْٖالمتها ؾمٗتها مً ؾُٗؼػ  طل٪ ٞان الٟلؿٟت َظٍ جبيذ ما ٞةطا .الخىاٞؿُت ال٣ضعة ْحٍٗؼ  ٦ما الخجاٍع
ٓع  هٓغ ْْظِاث ألعاء الاؾخمإ زال٫ مً اإلاهالح ؤصحاب لضٔ الغيا صعظت ؾِىمي طل٪ ؤن  الًِٛ، ْظماٖاث الجمِ

 .الؿ١ٓ  في خهتها ٌٗؼػ  مما للمىٓمت جىاٞؿُت محزة جد٤ُ٣ ْبالخالي

لُت ْا٢٘ َٓ ما :-الخالُت ؤلاق٩الُت َغح بلى بىا ؤصٔ ؾب٤ ما زال٫ مً ت اإلااؾؿت في الاظخماُٖت اإلاؿْا  ؟condor الجؼاثٍغ

لُت مٓاَغ هي ما -  ؟condor اإلااؾؿت في الاظخماُٖت اإلاؿْا

ٓم condor ماؾؿت جبجي مضٔ ما - لُت إلاِٟ  الاظخماُٖت؟ اإلاؿْا

ْاٞ٘ هي ما - لُتها الايُإل مً condor اإلااؾؿت حصج٘ التي الض ٓاظِِا التي الخدضًاث ٦ْظل٪ الاظخماُٖت بمؿْا  لل٣ُام ج
ْعَا  الاظخماعي؟ بض

خت الدؿائالث ٖلى ؤلاظابت ًم٨ً ْختى : الخالُت ٞغيُاث ٖلى اٖخمضها اإلاُْغ

ايُت ْالش٣اُٞت الاظخماُٖت ألاوكُت صٖم في condor ماؾؿت حؿاَم-  للمجخم٘؟ ْالٍغ

. البِئت خماًت ْ الحٟاّ في الضعاؾت مدل اإلااؾؿت حؿاَم -

ٓن  ؤن بلى الضعاؾت مدل اإلااؾؿت حؿعى - ٓاعصَا هدٓ ملتزمت ج٩ ت م ٓاهحن اخترام زال٫ مً البكٍغ ٗاث ال٣  جدمي التي ْالدكَغ

ٓعص ْجدٟٔ ٢ّٓ البكغي  للم . ألاؾاؾُت خ٣

: الضعاؾت أَمُت -2

لُت اإلاتزاًضة ألاَمُت مً الضعاؾت ؤَمُت جيب٘ - . اإلااؾؿاث ٖلى الجمت ْمىاِٞٗا الاظخماُٖت للمؿْا

ٕٓ لِظا اإلاتزاًضة ألاَمُت مً ؤَمُتها الضعاؾت ج٨دؿب - ٓة ٖلُّ التر٦حز ؤُٖض الظي اإلآي ما٫ مىٓماث ٖالم في ب٣  ٖلى ألٖا
ٓاِٖا ازخالٝ ٕٓ َظا ًضٖم بدُض ْؤ جامِا، ؤه ٓظّ اإلآي ض بظ٫ في البدض ٢ُض للمىٓماث اإلاؿخ٣بلي الخ  بػاء اإلاٍؼ

لُاتها  .الاظخماُٖت مؿْا

 :الضعاؾت مً الهضٝ

ٔ  ٖلى الخٗٝغ -1 ت اإلااؾؿاث بلُّ ْنلذ الظي اإلاؿخٓ لُت بىاء في الجؼاثٍغ  .الاظخماُٖت اإلاؿْا

لُت جُب٤ُ ْا٢٘ ٖلى الخٗٝغ -2 ت للماؾؿت الاظخماُٖت اإلاؿْا . الجؼاثٍغ

: اإلاؿخسضم اإلاىهج -3

ْلىا ٖىض الخدلُلي الىنٟي  اإلاىهج اٖخماص جم ٕٓ الىٓغي  للجاهب جىا  في الخالت صعاؾت مىهج اؾخٗما٫ جم خحن في للمٓي
ت للماؾؿت الضعاؾت الًت الضعاؾت مدل الجؼاثٍغ ج بغط ب ٍغ ٍٖٓغ  لجم٘ الٗما٫ م٘ الاؾخماعة ج٣ىُت ٖلى طل٪ في مٗخمضًً ب

٫ٓ  لٛغى بخهاثُا جدلُلِا ؤظل مً اإلاُُٗاث  مضًغ م٘ بها ٢مىا التي اإلا٣ابلت بلى الٟغيُاث،باإلياٞت ٖلى ؤلاظابت بلى الٓن

ٓاعص بصاعة ت م ْع  للماؾؿت البكٍغ ٓهض ٧. 
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ُىت مجخم٘ -4 : الضعاؾت ٖو

ا ؤلاهخاط، ٖما٫ ظمُ٘ البدض مجخم٘ قمل ٓبت باإلااؾؿت ؤلاهخاط ْخضاث لخٗضص ْهٓغًا ٫ٓ  ْنٗ  وخضة ازترها بلحها، الٓن

ىهاث ،( 108) جًم ْالتي الخلٍٟؼ
ًا
 بيؿبت الُٗىت ازخُاع ٧ْان البؿُُت الٗكىاةُت الُٗىت هي ٖلحها اٖخمضها التي ْالُٗىت ٖامال

  64 بمٗض٫ 60%
ًا
. ٖامال

: البُاهاث حم٘ أصواث -5

ٓاعص بصاعة مضًغ م٘ م٣ابلت بةظغاء ٢مىا ،٦ما الٗما٫ م٘ الاؾخبُان ج٣ىُت ٖلى َظٍ صعاؾدىا في اٖخمضها ت اإلا  ْمضًغ البكٍغ

٤ٍٓ  .الدؿ

: الىٓغي  الجاهب: زاهُا

1- ٠ ذ: الاحخماُٖت اإلاؿإولُت حٍٗغ  ؤَضاٝ جد٤ُ٣ بلى جاصي التي ْألاوكُت البرامج بٓي٘ اإلااؾؿاث ٢ُام:" بإجها ٖٞغ

  ."ٞحها الا٢خهاصًت ألاَضاٝ م٘ جخ٩امل اظخماُٖت

ْعص ٦ما لُت ٨ٞغة ؤن:"ؤزغ حٍٗغ٠ ٦ُض ؤ  قإجها مً بيكاَاث بال٣ُام ال٣غاعاث مخسظي الالتزام ٖلى جغج٨ؼ الاظخماُٖت اإلاؿْا

  "الصخهُت مهالحِم ْخماًت جىمُت بلى باإلياٞت ٖام بك٩ل اإلاجخم٘ ْجدؿحن خماًت

ذ لُت ًدؿم هدٓ ٖلى اإلاىٓماث جهٝغ حٗجي:" بإجها ؤًًا ْٖٞغ  اإلال٨ُت،ْ خ١ٓ٣  ؤصحاب ؤمام ٣ِٞ لِـ ْاإلاؿاثلت، باإلاؿْا
ٔ  اإلاهلحت ؤصحاب ؤمام ل٨ً ٓن  ٞحهم بمً ألازغ ٟ ٓمت ْ الٗمالء ْ اإلآْ  ألاظُا٫ ْ اإلادلُت اإلاجخمٗاث ْ الكغ٧اء ْ الح٩

 . "ال٣اصمت

تها بِىما ُبت ٖٞغ ٫ٓ  الخهٝغ ْ ألازالقي الالتزام بإجها:" م٣ضم َو ٖٓت ججاٍ اإلاؿئ غاٝ مً مجم  اإلاهلحت، ؤصحاب َْم ألَا
غاٝ ؤَم ْمً لُت بغامج مً اإلاؿخُٟضة ألَا ٓم ؤن ٨ٌٗـ َْظا ْالبِئت،  اإلاجخم٘ مً ٦ال هجض الاظخماُٖت اإلاؿْا  مِٟ

لُت ْع  لُٗؼػ  ظاء الاظخماُٖت اإلاؿْا  اظخماعي ٨٦ُان ؤًًا بهما ا٢خهاصي ٨٦ُان ٣ِٞ لِـ اإلاجخم٘ في اإلاىٓماث ْم٩اهت ص

ا في ٌٗمل التي البِئت ٖلى الحٟاّ ْ اإلاجخم٘ مك٨الث خل في ٌؿِم  .  بَاَع

ذي الخُىع  -2  :الاحخماُٖت للمؿإولُت الخاٍع

 ٖلماء ؤخض ٢ام الخمؿِىاث ْفي ْاإلاجخم٘، مىٓماث بحن الٗال٢ت بسهٓم الٗكٍغً ال٣غن  بضاًاث في الجض٫ مً ال٨شحر ِْغ

٨ُحن الا٢خهاص لُت بن:"٢ا٫ خحن الٗال٢ت َظٍ بخٍٗغ٠( ٞحرصمان مُلخىن )َْٓ ألامٍغ ما٫ إلاىٓماث ألاؾاؾُت اإلاؿْا  في ألٖا
ٓاء للمجخم٘، ألاؾاؾُت ال٣اٖض م٘ طل٪ ًخٗاعى ؤال بكٍغ ألاعباح جد٤ُ٣ في جخلخو الحغ الا٢خهاصي الىٓام  َٓ ما ؾ

ٓص ٓظ ٓاهحن في مجها م غاٝ في ؤْ ال٣ لُت)٦خاب ْفي".الاظخماُٖت ال٣ُم ْ ألٖا ما٫ عظل ْ الاظخماُٖت اإلاؿْا ْعص) اؾخد٤( ألٖا  َا

لُت بإبي) ًل٣ب ؤن( باْن  ما٫ ل٣ُإ الاظخماُٖت اإلاؿْا ٓم لِظا حٍٗغ٠ ؤ٫ْ  ؤؾـ خُض ،(ألٖا  مىٓماث التزام:" بإهّ اإلاِٟ

                                                           
 .201، ص2006، عماف، 1، الوراؽ للنشر كالتوزيع، الطبعة"أخالقيات اإلدارة ومسؤوليات األعمال ":صلم عبود صلم  1
 .دار الفكر ،"(أصالة المبادئ ووظائف المنشأة مع حداثة وتحديات القرن الحادي والعشرين) اإلدارة ":كامل زلمد ادلغريب . 2
، رللة جسر التنمية، سلسلة دكرية تعىن بقضايا التنمية يف الدكؿ العربية تصدر عن ادلعهد العريب "المسؤولية االجتماعية للشركات":حسٌن االسرج 3

 .4، ص2010، فرباير 90 بالكويت، العددللتخطيط 
 .5نفس ادلرجع، ص: كىيبة مقدـ  4
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ما٫ ٓا٤ٞ بدُض ؤوكُتها بإصاء ألٖا ٓع  الؿخِىاث في ؤما".اإلاجخم٘ ٢ُم ْ ؤَضاٝ م٘ جخ ٓن ( صًٟض ٦ُذ) َ  الحضًضي ال٣اه
لُت ت بغػث الؿبُٗىاث في ْ الاظخماُٖت، للمؿْا  بلى تهضٝ التي الضعاؾاث ٦ثرث الشماهِىاث زال٫ اإلاهلحت،ْ ؤصحاب هٍٓغ

لُت الخدضًض ْظّ ٖلى هي ما جدضًض ما٫ ل٣ُإ الاظخماُٖت اإلاؿْا ٓاثضَا ٢ُاؽ ٦ُُٟت  ألٖا  بضاًت م٘ ْ. اإلاىٓماث ٖلى ٖ

ٓع  1992 ٖام ٣ٖض الظي الخىمُت ْ للبِئت اإلاخدضة ألامم ماجمغ بٗض زانت الدؿُٗىاث ٓم جُ لُت مِٟ  بك٩ل الاظخماُٖت اإلاؿْا

 الض٤ُ٢ الخدضًض بلى حهضٝ بغهامجا اإلاؿخضامت الخىمُت ؤظل مً لؤلٖما٫ الٗالمي اإلاجلـ ؤَل٤ 1998 ٖام في ْ ٦بحر،

لُت ما٫ ل٣ُإ الاظخماُٖت للمؿْا ٍٓلّ ٦ُُٟت ْ ألٖا ٓم مجغص مً جد ما٫ مىٓماث في ٖملُت مماعؾاث بلى هٓغي  مِٟ  ْفي. ألٖا

ما٫ مىٓماث جضٖٓ مباصعة هي  الٗالمي، باالجٟا١ حٗٝغ مباصعة اإلاخدضة لؤلمم الٗام الؿ٨غجحر ؤَل٤ 2000 ٖام  الالتزام بلى ألٖا

ٓعي ا ْ الٟؿاص م٩اٞدت ْ البِئت خماًت ْ ؤلاوؿان خ١ٓ٣ : حكمل ٖلحها مخ٤ٟ مباصت بٗكغة الُ .   ٚحَر

: الاحخماُٖت باإلاؿئىلُت الاَخمام أؾباب-3

ٓص لُت الاَخمام ؤؾباب حٗ : َما بٗضًً بلي الاظخماُٖت باإلاؿْا

: ًلي ما مجها ْهظ٦غ ال٩لُت اإلاخٛحراث ًمشل: ال٨لي البٗض -أ

 ٧اعزت الحغاعي، الاخخباؽ ْاَغة مجها هظ٦غ ْالتي الخبٗاث ججاَل زمً البٌٗ ٌؿمُّ ما ؤْ: ألازال٢ُت والًٟاةذ ال٨ىاعر -

اًض" مٗمل ٓبا٫ في" ٧اٍع ْصٔ الظي بالِىض ب ٓة ًٞاثذ بلي بياٞت شخو، 6000 مً ؤ٦ثر بدُاة ؤ  الٗاإلاُت للكغ٧اث الغق
. ؤلاوؿاهُت خ٤ في ْاإلاسالٟاث

ٗاث زال٫ مً ْجبرػ :والضولُت والخ٨ىمُت الكٗبُت الًٛىٍ -  ْألامً ْالٗمل ْالبِئت اإلاؿتهل٪ لحماًت الضاُٖت الدكَغ
ْع   .ؤلاوؿان خ١ٓ٣  جد٤ُ٣ في للمىٓماث ؤلاًجابي ْالض

ٓع  ؾاَم ل٣ض :الخ٨ىىلىجي الخُىع  - ٓجي الخُ ٓل ٓعة ؤْ الخ٨ى ٓظُت الش ٓل  ْ الدكُٛل ْخغ٧اث ٖضًضة ج٣ىُت مجاالث في الخ٨ى
ٓٞحر ٓصة لالَخمام اإلاىاؾبت البِئت ج . الٗاملحن مِاعاث ْجىمُت ْالٗملُاث اإلاىخجاث بج

 :ًلي ما مجها ْهظ٦غ طاتها خض في باإلااؾؿت الخانت اإلاخٛحراث بمٗجي :الجؼتي البٗض -ب

 ٖلى ْالحٟاّ اإلاجخم٘ إلاُالب الاؾخجابت مً اإلااؾؿت جخم٨ً ختى ٧اُٞا ٌٗض لم الغبذ َضٝ بن :اإلاإؾؿت َضٝ حٛحر -
٫ٓ  ْبالخالي ب٣ائها . الاظخماُٖت الحاظاث إلقبإ الؿعي بلى َضِٞا جد

ٓلت( اإلااؾؿت بصاعة) ؤلاصاعة حٗض لم:ؤلاصاعة صوع  حٛحر - باث جد٤ُ٣ ًٖ مؿئ  ْخملت اإلاال٥ َْم ٣ِٞ ْاخضة ٞئت ْمهالح ٚع
ٓلت ؤنبدذ بل ألاؾِم، ٓاػن  جد٤ُ٣ ًٖ مؿئ  ْالغؤي الٗمالء مشل الٗال٢ت طْي  الٟئاث مً الٗضًض مهالح بحن اإلاؿخمغ الخ

ٓلحن ْالى٣اباث الٗام   .ْاإلام

 

 

                                                           

 .5نفس ادلرجع، ص: كىيبة مقدـ 1

ث حوؿ منظمات األعماؿ اؿ، مداخلة ضمن ادللتقى الدكرل الث"المسؤولية االجتماعية و أخالقيات اإلدارة ":بن جيمة مرمي، بن جيمة نصًنة  2
 .  4، ص 2012فيفرم  15-14كادلسؤكلية االجتماعية،كلية العلـو االقتصادية كالتجارية، جامعة بشار، 
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ما٫ مىٓماث في الاحخماُٖت اإلاؿإولُت أَمُت -4  :ألٖا

ما٫ مىٓماث ججىحها التي اإلا٩اؾب لُت بغامج مً ألٖا ضة الحجج حٗخبر طاتها هي الاظخماُٖت اإلاؿْا لُت للمماعؾت اإلاٍا  اإلاؿْا

: ًلي ُٞما جخمشل ْ الاظخماُٖت

لُت حٗمل 4-1 ٍٓغ ْ جدؿحن ٖلى الاظخماُٖت اإلاؿْا ٓعة جُ  .اإلاجخم٘ ؤمام اإلاىٓمت ن

لُت جمشل 4-2 ٘ ٍَغ٤ ًٖ طل٪ ْ للمؿدشمٍغً ألاًٞل الحالت الاظخماُٖت اإلاؿْا ٍٓل، ألامض في ألاؾِم ٢ُمت ٞع  جدٓى إلاا الُ

ما٫ مىٓمت بّ ٓم ما ْ اإلاجخم٘، لضٔ ز٣ت مً ألٖا  .مؿخ٣بال لِا جخٗغى ؤن ًم٨ً التي اإلاساَغ مً للحض بّ ج٣

ٓاهحن 4-3 ٗاث ْ ال٣ ٖٓب ؤن ًم٨جها ال الدكَغ ٓص ل٨ً ْ اإلاجخم٘، في اإلاغجبُت الخٟانُل ٧ل حؿخ ٓظ لُت ب ما٫ في اإلاؿْا  ٞةجها ألٖا
ٓها ؾخمشل  .اظخماُٖا ٢اه

ما٫ مىٓماث ج٣م لم بن 4-4 لُت جد٤ُ٣ في بمِامِا ألٖا  التي اإلاك٨الث خل ْ مٗالجت في اإلاجخم٘ مؿاٖضة ْ الاظخماُٖت اإلاؿْا
ٓتها مً ال٨شحر ج٣ٟض ؤن ًم٨ً ٞةجها مجها ٌٗاوي ت ٢   .اإلاجخم٘ في الخإزحًر

: الاحخماُٖت اإلاؿإولُت أبٗاص -5

ٓلُت بن ٔ  قم لُت مدخٓ  البٗض هي ؤبٗاص بإعبٗت بلحها ٌكحر (Archie Carroll)٧اعو٫ الباخض ظٗلذ الاظخماُٖت اإلاؿْا
ٓوي ْألازالقي الا٢خهاصي . ْالخحري  ْال٣اه

ٓع  اإلاىاٞؿت مباصت بلى ٌؿدىض الا٢خهاصي ٞالبٗض ٓجي ْالخُ ٓل ٖٓت ٖلى ٌكخمل خُض الخ٨ى لُت ٖىانغ مً ٦بحرة مجم  اإلاؿْا
ٓاٖض اخترام بَاع في جازظ ؤن ًجب الاظخماُٖت ٓع  مً الخامت ْالاؾخٟاصة ْالحغة الٗاصلت اإلاىاٞؿت ٢ ٓجي الخُ ٓل  ال ْبما الخ٨ى

ٓوي البٗض ؤما ْالبِئت، اإلاجخم٘ في يغعا ًلح٤ ٓاهحن التزام ًمشل ال٣اه  مىٓماث جسغ٢ِا ال ؤن ًجب ْحٗلُماث ْؤهٓمت ب٣

ما٫ ْلت جدضصَا ما ٖاصة جدترمِا ْؤن ألٖا ٓهُت، بق٩الُت في ج٣٘ ٞةجها طل٪ ٨ٖـ خالت ْفي. الض  ألازالقي البٗض خحن في ٢اه
ما٫ مىٓماث بصاعة في ُٟٞترى ٖٓب ؤن ألٖا ٓاهب حؿخ ٦ُٓت ْألازال٢ُت ال٣ُمت الج  حٗمل التي اإلاجخمٗاث في ْاإلاٗخ٣ضاث ْالؿل
ٓاهب َظٍ ٞإن ألامغ خ٣ُ٣ت ٞحها،ْفي غ لم الج ٓاهحن بٗض جَا ا ؤمغا ٌٗخبر اخترامِا ل٨ً ملؼمت ب٣ ٍع اصة يْغ  اإلاىٓمت ؾمٗت لٍؼ

ٓلِا اإلاجخم٘ في ٓن  ؤن إلاىٓمت ٞٗلى ٢ْب ّ، ْٖاص٫ صحُذ َٓ ما بٗمل ملتزمت ج٩ ٓظض الِغم ٢مت ٖلى ْ ْهٍؼ  الخحري  البٗض ً
ٍٓغ بمبضؤ ٍْغجبِ ُٖٓت جُ ُٖٓت الٗام بالظ١ْ  جغجبِ ٖىانغ مً طل٪ ًٖ ًخٟٕغ ْما ٖام بك٩ل الحُاة ه  الٟغص بّ ًخمخ٘ ما ْه

ا ْه٣ل ْمالبـ ٚظاء مً ٓاهب مً ْٚحَر ٔ  ظ   .ؤزغ

: الاحخماُٖت اإلاؿإولُت مضازل -6

ٓما اإلاكاع٦ت حٗض:الكغا٦ت- ٓم صًم٣غاَُا مِٟ عة ٖلى ٣ً  ْهي الاظخماُٖت الخىمُت جد٤ُ٣ في اإلادلي اإلاجخم٘ ؤٞغاص مكاع٦ت يْغ
لُت مضازل صعظاث ؤٖلى ٓن  الاظخماُٖت اإلاؿْا  ًٖ ماصًت اإلاكاع٦ت ؤْ ْالٗمل ْالجِض ْاإلا٣ترخاث بالغؤي مكاع٦ت اإلاكاع٦ت ْج٩

ٖاث ٍَغ٤ اث اإلاكْغ ٍٓم ؤْ ْاإلاخابٗت ْالخيؿ٤ُ ْالخىُٟظ الخسُُِ ٖملُت في اإلاكاع٦ت ؤْ ْالخبٖر ٔ  بلى بهضٝ الخ٣  مؿخٓ

. ؤًٞل جىمُت

                                                           

 .53،52، ص ص 2001، 1، دار كائل للنشر ك التوزيع، عماف، األردف، الطبعة "التسويق و المسؤولية االجتماعية"ثامر ياسر البكرم،   1

، رللة الباحث، " ن نموذجا" سوناطراك الجزائرية، أرامكو السعودية"المسؤولية االجتماعية للشركات النفطية العربية، شركتي ": زلمد فالؽ 2.
 .31، ص 2013، 12العدد



 

 
 

 

 

    2015 –  ٞبراًغ    : 05الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  
 

99 

لُت ؤْ ٖمل في الخٗاْن  بلى تهضٝ التي الاظخماُٖت اإلآاَغ اخض َٓ:الخٗاون  - ٔ  ظِت م٘ مؿْا  مكتر٥ َضٝ لخد٤ُ٣ ما ؤزغ
ٓن  ٢ض ٓن  ؤن بما ْالخٗاْن  مباقغا، ٚحر ؤْ مباقغا ٩ً  الؼالػ٫  ؤزىاء ؤْ اإلادخاظحن مؿاٖضة في ألاٞغاص ٦خٗاْن  ازخُاعي  ٩ً

ٓاعر ا ؤْ الُبُُٗت ْال٩ ٓن  خُض بظباٍع ٝ الٗمل هدُجت ؤلاظباع نٟت ج٩  ُٞخمشل الخٗا٢ضي الخٗاْن  ؤما بّ، اإلادُُت ْالْٓغ
ْهُت الجمُٗاث مشل حٗا٢ضًت ؤؾـ ٖلى جخم التي ْالا٢خهاصًت الاظخماُٖت الخىُٓماث في ت الخٗا ْاٞ٘ جد٨مِا التي ْالخحًر  ص

ٓص ؤْ الخٗا٠َ . بٞغاصَا بحن مكتر٦ت ؤَضاٝ ْظ

ْاٞ٘ الاظخماُٖت الٗال٢اث ؤؾاؽ َٓ الاَخمام :الاَخمام - لُت ؤؾاؽ َْٓ اًجابُا ْالٗمل لؤلًٞل للخُٛحر ْالض  اإلاؿْا
ٔ  الاظخماُٖت   .ْالخٗاْن  ٧اإلاكاع٦ت ألازغ

: اإلاهالر أصخاب اججاٍ الاحخماُٖت اإلاؿإولُت -7

ٓن  َاالء بن:اإلاؿاَمحن اججاٍ اإلاؿإولُت 7-1 ٓن  اإلاال٩ ٓالِم اإلاٛامغة زال٫ مً الاؾدشماع مساَغ ًخدمل  الخانت بإم
٢ٓٗحن ا ٖاثضا مخ ٓن  ؤن ًم٨ً الاؾدشماعاث، َظٍ مً ْمىاؾبا مجٍؼ  ْاخضا شخها اإلال٪ ٩ً

ٖٓت ؤْ ٓوي ق٩ل ؤي ؤْ جًامً قغ٦ت ؤْ مؿاَمت قغ٦ت ؤْ مجم  .آزغ ٢اه

ٍٓ ما بن :الؼباةً اججاٍ الاحخماُٖت اإلاؿإولُت 7-2  الخضماث جدؿحن بلى صٝجّ بظغاءاث ٖبر ًمغ اإلااؾؿت مً الؼباثً ًغظ
ُٖٓت جدؿحن ٍَغ٤ ًٖ للمؿتهل٪ ٔ  ْزضماث اإلاىخج ه الم :مشل ؤَمُت طاث ؤزغ ٫ٓ  الهاص١ ؤلٖا ٓصة خ ُٖٓت ظ  اإلاىخجاث ْه
. لِا ْالبُئُت الاظخماُٖت بالخهاثو ْالاَخمام عياَم صعظت ٢ُْاؽ اإلاؿتهل٨حن آعاء عنض بلى باإلياٞت

حن مً الٗاملحن ظمُ٘ الٟئت َظٍ حكمل:الٗما٫ اججاٍ الاحخماُٖت اإلاؿإولُت 7-3 ، ْٞئاث ْٞىُحن بصاٍع  َْٗخبرْن ؤزٔغ
ة مهضع ٓع  ٖلى ج٣خهغ ال مِمت مهلحت لِم ؤن خُض للماؾؿت، زْغ ٓٞحر بلى جخٗضاَا بل ٞدؿب، ألاظ ٝ ج  مالثمت ٖمل ْْغ

ًٍٓ، الٗمل، ٦مدُِ ٓاٞؼ، هٓام ٦ْظل٪ الخضٍعب الخ٩ ٓن  ٞالٗما٫ للح ُٖٓت جدؿحن في بًجابي بك٩ل ٌؿاَم  ؤلاهخاط ه

. للٗمل ظضًضة َغ١  ابخ٩اع ٦ْظا ْالخضماث،

دت اإلادلي جم٘إلاجا ًمشل: اإلادلي اإلاجخم٘ اججاٍ الاحخماُٖت اإلاؿإولُت 7-4  مً ٧ل مبّ ه٣هض اإلاؿخُٟضًً، مً مِمت قٍغ
٫ٓ  ٌِٗل ؤْ ٣ًًُ ن ؤلاهخاط ْخضاث مدُِ خ ٓاء ٍْخإزْغ  جماعؾّ الظي اليكاٍ َظا مً مباقغة ٚحر ؤْ مباقغة بهٟت ؾ

ٓع  خُاة بن .اإلااؾؿت  زانت للماؾؿاث الا٢خهاصًت الخإزحراث ٖلى مباقغ ْبك٩ل حٗخمض اإلادلُت ْالخجمٗاث جم٘إلاجا ْجُ

ٓٞحر ًسو ُٞما . الٗامت الخضماث ٖلى اإلاداٞٓت في ْالجمُٗاث الًغاثب مؿاَمت بلى باإلياٞت الكٛل مىانب ج

ٓاء، ْاإلااء التربت مً ٧ل ابّ ٣ًهض: البِئت اججاٍ الاحخماُٖت اإلاؿإولُت 7-5  ْبتزاًض ٦بحر بك٩ل مٗىُا جم٘إلاجا ؤنبذ ٢ْض ْالِ
ٓاهاث الىباجاث ْٖلى ؤلاوؿان صحت ٖلى الا٢خهاصًت للماؾؿاث اإلاسخلٟت اإلاماعؾاث جتر٦ِا التي البُئُت لآلزاع مؿخمغ  ْالحُ

ٓاء ْالتربت ْاإلاُاٍ   .ْالِ

                                                           

مداخلة ضمن ، "دور القطاع الخاص في الجزائر في  تعميق مبادئ وممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات ":عبد القادر بريش، زىًن غراية. 1
 .7، ص2012فيفرم  15-14ادللتقى الدكرل الثالث حوؿ منظمات األعماؿ كادلسؤكلية االجتماعية، جامعة بشار، 

دور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق المسؤولية االجتماعية في المؤسسة االقتصادية، دراسة حالة مجمع صيدال، وحدة الدار " :بوسالمي عمر  2
، ص 2013-2012، (01)،رسالة لنيل شهادة ادلاجستًن يف العلـو التسيًن، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية ، جامعة سطيف "العاصمةالبيضاء،الجزائر 

 .76،75ص، 
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: الاحخماُٖت اإلاؿإولُت ئؾتراجُجُت -8

 بمؿخلؼماث لئلًٟاء الاظخماُٖت اإلاباصعة مجا٫ في ال٣ُاصة اإلااؾؿت جإزظ ؤن ْهي(: الخُىُٖت) الاؾدبا٢ُت ؤلاؾتراجُجُت 8-1

لُت ٓهُت الا٢خهاصًت اإلاؿْا ُٖٓت ْألازال٢ُت ْال٣اه . ْالخُ

٫ٓ  ألاصوى الحض ٤ْٞ اإلااؾؿت حٗمل ؤن ْهي:الخ٨ُُٟت ؤلاؾتراجُجُت 8-2 لُت بمخُلباث لئلًٟاء ْاإلاُلٓب اإلا٣ب  اإلاؿْا
ٓهُت الا٢خهاصًت . ْألازال٢ُت ْال٣اه

٫ٓ  ألاصوى الحض ٤ْٞ اإلااؾؿت حٗمل ؤن ْهي: الضٞاُٖت ؤلاؾتراجُجُت 8-3 لُاث باإلاخُلباث لئلًٟاء ْاإلاُلٓب اإلا٣ب  ْاإلاؿْا
ٓهُت ْألازال٢ُت الا٢خهاصًت . ْال٣اه

  .الاظخماُٖت الُلباث بمداعبت اإلااؾؿت ٢ُام ْهي: اإلااوٗت ؤلاؾتراجُجُت 8-4

: الاحخماُٖت اإلاؿإولُت مباصب -9

: ؤلاوؿان خ٣ى١  9-1

ما٫ مىٓماث ٖلى - . ٖاإلاُا اإلاٗلً ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ْجدترم جضٖم ؤن ألٖا

ٓاَئت لِؿذ ؤجها مً الخإ٦ض - . ؤلاوؿان لح١ٓ٣  اهتها٥ ؤي في مخ

: الٗمل 9-2

ٟا٫ لٗمالت الٟٗلي ؤلالٛاء - . ألَا

ٟحن ًخٗل٤ ُٞما الخمحز بػالت - ٠ُ باإلآْ . ْالخْٓ

. ؤلاظباعي  ْالٗمل الٗى٠ ؤق٩ا٫ ٧ل بػالت -

ت اخترام - ًٍٓ خٍغ تراٝ الجمُٗاث ج٩ ْمت في بالح٤ الٟٗلي ْالٖا . الجماُٖت اإلاؿا

:  البِئت 9-3

لُت ألا٦بر الترٍْج ؤظل مً باإلاباصعاث ال٣ُام - . الاظخماُٖت للمؿْا

ما٫ مىٓماث ٖلى - ٣ت جضٖم ؤن ألٖا ٢ٓاثُت الٍُغ  .البُئُت للخدضًاث ال

ٍٓغ ٖلى الدصجُ٘ - ٓظُاث جُ ٓل ا بالبِئت الًاعة غي الخ٨ى  .ْوكَغ

ما٫ مىٓماث ٖلى:الٟؿاص مداعبت 9-4 ٓة ٞحها بما الٟؿاص ؤق٩ا٫ ٧ل يض حٗمل ؤن ألٖا   .ْالابتزاػ الغق

 

                                                           
قتصادية كعلـو ، رسالة لنيل شهادة ادلاجستًن، ختصص تسيًن ادلوارد البشرية، كلية العلـو اال"المسؤولية االجتماعية والموارد البشرية ":ضيايف نواؿ 1

 .33، ص2010-2009التسيًن، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساف، 
 .66ادلرجع السابق، ص : بوسالمي عمر  2
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: اإلاُضاوي الجاهب: زالثا

1-٠ : condorباإلاإؾؿت الخٍٗغ

ْع :  باؾم حٗٝغ ألاؾِم طاث قغ٦ت هي ٦ىهضوع  قغ٦ت ٓهض ٤ٍٓ نىاٖت في وكاَِا ًخمشل ال٨تره٨ُـ، ٧  بٗض ما ْزضمت ْحؿ
ْ  الال٨ترْهُت لؤلظِؼة البُ٘ ت ألاوكُت ْمى٣ُت الهىاعي باإلاى٣ُت اإلاغ٦ؼ ٣ً٘ مجزلُت، ْال٨ِغ الًت الخجاٍع ج، بغط ب ٍغ ٍٖٓغ  ٦ما ب

 بهخاط ْخضاث لِا ؤن

ٓاص الهىاُٖت باإلاى٣ُت ل في وكاَِا بضؤث الٗانمت، بالجؼاثغ الؿماع ب :  مجها ٖضة مىخجاتها اإلااؾؿت حؿ١ٓ ْ 2002 ؤٍٞغ
ت ألاظِؼة الغ٢مي، الاؾخ٣با٫ الخلٟاػ، ؤظِؼة مجًز ٓاء م٨ُٟاث ْ زالظاث)ال٨ِْغ ت ألا٢غام ٢ْاعت ( الِ  ؤظِؼة ْبهخاط اإلاًَٛٓ

٫ٓ  آلالي الحاؾب ٓلِا بٗض اإلادم ْػ،مً ألانلُت اليسخت ٖلى خه ٍٓىض ٓٞذ قغ٦ت لل ؾ ْازغ في الٗاإلاُت م٨ُْغ  ٦ما ،2008 ؤ

ٓصة قِاصة ٖلى خهلذ ش  FAQ AFNOR مىٓمت مً 2000 وسخت 9001ISOالج  ٖلى ؤًًا جدهلذ ،٦ما 2007-03-27: بخاٍع

ت الجاثؼة ٓصة الجؼاثٍغ ٔ  قِاصة ٖلى جدهلذ 2012 الؿىت بضاًت ْفي ،2011 لؿىت للج ٓصة ؤزغ  TUV" ألاإلااهُت اإلاىٓمت مً للج

Rheinland. "  

 ":condor" مإؾؿت في الاحخماُٖت اإلاؿإولُت ومٓاَغ وا٢٘ -2

ٓٞغ ٔ  اإلااؾؿاث مً ٦شحر ًٖ مخمحزة ججٗلِا نٟاث ٖلى" ٦ىهضوع " ماؾؿت جخ ٖٓت هدُجت َْظا ألازغ  اإلاىاهج مً إلاجم
ُٖٓت ْفي ال٨لي بالخد٨م حؿمذ التي ْالُغ١  ٓط ه لُت" ٦ىهضوع " ٖاج٤ ٖلى ْج٣٘. اإلاىخ ٓجها ٦بحرة مؿْا  ؤ٦بر مً ْاخضة ٧

ْع  َظا بإَمُت الكضًضة ل٣ىاٖتها ْظّ ؤ٦مل ٖلى الاظخماُٖت عؾالتها ؤصاء ٖلى حٗمل ْهي الَٓىُت، الكغ٧اث ؼ في الض  حٍٗؼ

. ْاإلاجخم٘ الكغ٦ت بحن الٗال٢ت

ٍٓبها الاؾخماعة ظم٘ زال٫ مً بلحها الخٓنل جم التي الىخاثج ؤَم ْمً ٓلٓظُا، جدلُال ْجدلُلِا ْجب  جدلُل ْبظغاء ؾٓؾُ

 ٔ ٓاعص بصاعة مضًغ م٘ ؤظٍغذ التي للم٣ابالث مدخٓ ت، اإلا ٤ٍٓ ْخضة ْمضًغ البكٍغ  :ماًلي هجض الدؿ

ْع " ؾاَمذ - ٓهض ٓة" ٧ ما٫ صٖم في ب٣ ت ألٖا ُٖٓت الخحًر  مجم٘ صؤب ٢ْض ·الجؼاثغي  الكغ١  الًاث مً ٖضص قاَضتها التي ْالخُ
ٓاث َُلت خماصي بً ٓظُّ ٖلى اإلاايُت الؿى  الاؾخجابت بَاع في ْؤلاوؿاوي الاظخماعي بالجاهب الاَخمام بلى ؤوكُخّ ج

ٓػًٍ ْخاظُاث إلاخُلباث ٕٓ اإلاباصعاث، ٞخخٗضص الًُٟل، الكِغ زال٫ ْال٣ٟغاء اإلاٗ  خاظُاث ؾض في اإلاؿاَمت ؤق٩ا٫ ْجدى

 ،الجؼاثغي  اإلاجخم٘ مً مِمت ُٖىت

ٔ  ٖلى ؾُما ال ج بغط الًت مؿخٓ ٍغ ٍٖٓغ ْع " زال٫ مً جيكِ ٦ما،ب ٓهض ٓاثض ٖملُاث" ٧  ْال٣ٟت الُٗض ْنض٢اث الغخمت م
ٖٓت جدغم الغمًاهُت،٦ما ٓاَىحن، لالَخمام الاظخماُٖت بغامجِا مً ٦بحر ظؼء ج٨َغـ ٖلى ؾىت ٧ل خماصي بً مجم  باإلا

 
ًا
ٍٓت مؿاَمتها ٖلى اإلااؾؿت خغم ؤن مبِىا  جدؿً ْصٖم مؿاهضة في ألَضاِٞا خ٣ُ٣ُت جغظمت بال َٓ ما الجاهب َظا في الؿى

اع ٓاَىحن اإلاِٗصخي ؤلَا لُاتها مً جىُل٤ التي ؾُاؾتها جُب٤ُ في ؾدؿخمغ اإلااؾؿت ؤن ؤًًا ؤ٦ض ٦ما.للم  الاظخماُٖت، مؿْا

ْع " ؤن بلى مكحرا ٓهض لُت ٖاج٣ِا ٖلى ج٣٘" ٧ ٓجها ٦بحرة مؿْا اث مً ْاخضة ٧  ؤصاء ٖلى حٗمل ْهي الَٓىُت، الكغ٧اث ٦بًر
ْع  َظا بإَمُت الكضًضة ل٣ىاٖتها ْظّ ؤ٦مل ٖلى الاظخماُٖت عؾالتها ؼ في الض . ْاإلاجخم٘ الكغ٦ت بحن الٗال٢ت حٍٗؼ

                                                           
1
 www.condor.dz:10/8/2014. 

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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ٓم ٦ما - ْع " مجم٘ ٣ً ٓهض ٍٓل" ٧ الًت ال٣ضم ٦غة ٍٞغ٤ بخم ج، بغط ل ٍغ ٍٖٓغ ٓم خُض ب  ٖلى للماؾؿت الاظخماُٖت ؾُاؾُت ج٣
ايت ألاوكُت جضُٖم ٓاِٖا بمسخل٠ الٍغ ايت ْبالخهٓم ؤه  مً الٗضًض صٖم ًخم ٦ما ال٣ضم، ٦غة ْهي قٗبُت ألا٦شـغ الٍغ

ت الجمُٗاث  ْالكغاًحن ال٣لب مغضخى ْظمُٗت الُٛض، ْظمُٗت الُدُم ٦ُٟل ظمُٗت مشل الٗام الىٟ٘ طاث ْاإلاباصعاث الخحًر

ج بغط الًت في ٍغ ٍٖٓغ . ب

ْع " ماؾؿت اٖخمضث ٣ٞض البُئي الجاهب مً ؤما - ٓهض  الجاهب ٦شحرا جغاعي ٞهي ْاإلادُِ البِئت لحماًت مُٗىت ؾُاؾت" ٧
ِٗا، في البُئي  مجها ْاإلادُِ البِئت ٖلى اإلاداٞٓت ًسو ُٞما ٖاإلاُت قِاصاث بلى مىٓمت اإلااؾؿت باٖخباع زانت مكاَع

" ْ ٓن  باؾترظإ حٗل٤ ما زانت الهىاُٖت الًٟالث اؾترظإ ٖلى جدغم ٦ما ،"1700 بًؼ  الخٛل٠ُ ْْؾاثل ْالؼظاط ال٩اعج
. طل٪ قابّ ْما

ذ ْخؿب هجض ْالخٗلُمُت الخش٣ُُٟت لؤلوكُت باليؿبت - ٖٓت الٗام اإلاضًغ جهٍغ "  خماصي بً الغخمً ٖبض"  خماصي بً إلاجم

ضة ْع " مجم٘ مؿاَمت بإن الٟجغ لجٍغ ٓهض ٓظُاث زانت الٗلمي البدض في" ٧ ٓل  الغ٧اثؼ مً ع٦حزة حٗخبر الحضًشت الخ٨ى

ت بالجامٗاث ٖلمي بدض 150 مً ؤ٦ثر اإلااؾؿت جضٖم للمجم٘،خُض ألاؾاؾُت  بالجامٗاث البدٓر مً ْالٗضًض الجؼاثٍغ
  .الٟغوؿُت

ْع  مجم٘ ٖىض البُ٘ بٗض ما ْزضماث الًمان ٣ٖض ٞٗض اإلاؿتهل٪ لحماًت باليؿبت - ٓهض ْلُاث مً ْهي م٣ضؽ، شخيء ٧  ؤ

ٓن  ٌٗخبر خُض اإلااؾؿت، ْع " عؤؾما٫ الؼب ٓهض ٓٞغ بط شخيء ٧ل ٢بل َْٓ" ٧ ْع  ماؾؿت ج ٓهض  بم٩اإلااث للؼباثً ؤزًغ ع٢ما ٧

يا جخًمً مجاهُت ت، ْٖغ ْع " إلااؾؿت الُُبت الؿمٗت ْعاء ٧ان الظي ألامغ َْٓ مٍٛغ ٓهض ٧." 

ٓم جبىحها ًٖ مجها ٦خٗبحر ""condorماؾؿت جخبىاَا التي اإلاماعؾاث ؤَم ْمً لُت"إلاِٟ ٓاعص بصاعة في "الاظخماُٖت اإلاؿْا  اإلا

ت ذ جم ما زال٫ ْمً البكٍغ : ماًلي هجض البدض ُٖىت َٝغ مً بّ جهٍغ

- ٠ُ ْاة ؤق٩ا٫ مً ق٩ل ؤي ًٖ ْالابخٗاص الازخباعاث هخاثج ؤؾاؽ ٖلى الخْٓ ٓبُت ؤْ الالمؿا  .اإلادؿ

ٓاٞؼ م٩اٞأث مىذ بإن %56 بيؿبت البدض ُٖىت نغخذ - ٓن  الٗاملحن لؤلٞغاص ْخ . الٗاملحن ْظضاعة ٦ٟاءة مبضؤ ٤ْٞ ٩ً

ْع " ماؾؿت بإن ؤصلذ ٢ض  الُٗىت ؤٞغاص مً %85 وؿبت ؤما - ٓهض ٓٞغ" ٧ ٓم ٦ما  اإلاِىُت ْالؿالمت الصحت ْؾاثل ج  بخإمحن ج٣
٢ٓاًت ٨ًٟل بما الٗمل ؤما٦ً في ٖمل بِئت . اإلاساَغ مً ال

ْع  ماؾؿت جىُٟظ  الُٗىت ؤٞغاص خؿب - ٓهض ُٖٓت بغامج ٧ ٔ  ٖلى اإلاٗخمضة اإلاِمت اإلاٗاًحر جخًمً الٗاملحن لؤلٞغاص ج  اإلاؿخٓ
 .الٗمل في ْألامان ْالبُئي الاظخماعي

ًٍٓاث الاَخمام - . اإلاِىُت ألامغاى ؤْ للٗمل بناباث م٣ابل الٗاملحن بخٗ

ٓاهحن بخُب٤ُ اإلااؾؿت جلتزم ٦ما -  مً بظل٪ ْب٢ىاِٖم الٗاملحن ألاٞغاص ٖلى بٗضالت ْجىُٟظَا بالٗمل الخانت ْالخٗلُماث ال٣
ٓاهحن ْجٓيُذ جٟؿحر زال٫  .مهالحِم جد٤٣ اه٧ّٓ ْالخٗلُماث ال٣

ٓٞغ -  ."condor" ماؾؿت في الى٣ل ْزضماث الصحُت الخضماث ج

                                                           
 .02/2013/ 24، 3766جريدة الفجر، العدد  1
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ْع " ماؾؿت اَخمام - ٓهض ٠ُ" ٧ ٠ُ بلٜ خُض اليؿٓي  بالخْٓ ٠ُ وؿبت مً  38%وؿبت الخْٓ . الٗام الخْٓ

: الخاجمت

ٕٓ بن لُت مٓي ٕٓ ًب٣ى الاظخماُٖت اإلاؿْا  ٞمً ماؾؿاجّ ٖلى ْبالًبِ مجخمٗىا ٖلى صزلذ ظضًضة ألهّ هٓغا قاث٪ مٓي
لُت ؤَمُت ؤن جبحن مضازلخىا زال٫  َىا٥ ؤن جبِىا ٦ما ْاإلاٗاعيت، الخإًُض بحن ألجها ٧امال بها ؤلا٢غاع ًخم لم الاظخماُٖت اإلاؿْا
ٓباث هٓغا بضاًخّ في ًؼا٫ ال مُضاهُا جُب٣ُِا ل٨ً ؤزغ، بلى مجا٫ مً جسخل٠ ْؤَمُت بصعا٥ خ٣اص ْهٓغا مُٗىت لهٗ  اٖل

ُٖٓت مباصعاث ؤجها اإلااؾؿاث  اإلااؾؿاث، ؤٖما٫ ٖلى ما خض بلى مؿُُغة الغبذ جد٤ُ٣ ٨ٞغة لب٣اء ْهٓغا التزام مجها ؤ٦ثر َ

غاٝ مً الٗضًض م٘ جخٗامل ألازحر ِٞظٍ لُتها بخدمُل ملؼمت بظل٪ ْهي ألَا غاٝ َاالء خ١ٓ٣  ججاٍ ٧املت مؿْا . ألَا

 :الخىنُاث

اصة مً البض -1 ٓعي ٍػ لُت بإَمُت ال ٓاث زال٫ مً ْطل٪ ألاٞغاص ٦ْظل٪ للماؾؿاث باليؿبت الاظخماُٖت اإلاؿْا . اإلاسخلٟت ال٣ى

عة -2 الم ْؾاثل مؿاَمت يْغ ٖٓت ؤلٖا ءة اإلاؿم لُت بغامج وكغ في ْاإلا٣ْغ ُٖٓت الاظخماُٖت اإلاؿْا . بها ألاٞغاص ْج

ٓم ما لبُان الىاؽ، م٘ زاللِا مً جخهل ٧ٓؾُلت الكغ٧اث ٢بل مً ٖمل ْْعف ماجمغاث ٣ٖض -3  ؤوكُت مً الكغ٧اث بّ ج٣
٘ ت ْمكاَع ت، زحًر لُاث ؤوكُت الن آعاءَم، بلى ْالاؾخمإ اؾدشماٍع ٓا٤ٞ ما م٘ جيسجم ؤن ًجب الاظخماُٖت اإلاؿْا  ًخ

. اإلاجخم٘ ْخاظاث

لُت بةصاعة ٌٗجى مخسهو ٢ؿم بوكاء -4  ًسو ُٞما الكغ٧اث بحن الخىاٞـ خضة اخخضام ْل في الؾُما الاظخماُٖت، اإلاؿْا
لُت ؤوكُت ٓعة ٖلى طل٪ ًازغ ؤن ًم٨ً ْما الاظخماُٖت، اإلاؿْا ض اله ٍٍْؼ  .الخمحز ٞغم مً الظَىُت،

ٓٞحر -5 ْلت ج ٓاظِت بيكاَِا الكغ٧اث ل٣ُام مالثم مىار الض . ْالٗاإلاُت اإلادلُت اإلاىاٞؿت جدضًاث ْم

لُتها جدمل  في بؿُاؾتها الخانت الغؾالت جًمً ؤن قغ٦ت ٧ل ٖلى البض -6  الىدٓ ٖلى اإلاهالح ؤصحاب مسخل٠ اججاٍ مؿْا

٫ٓ  خماًت ٖلى ًا٦ض الظي . اإلاهالح ؤصحاب خ١ٓ٣  ْاخترام الكغ٦ت ؤن

عة -7 لُت ب٣ًُت اإلاىٓمت بًمان يْغ ٓن  ْؤن اإلاجخم٘، هدٓ الاظخماُٖت اإلاؿْا ٫ ٧ل ٢بل مً ٣ٍْحن ٢ىاٖت َىا٥ ج٩  ٞحها مؿْا
  الكغ٧اث، ؤصحاب مً ابخضاء

ًا
عا ٟحن اهتهاء الخىُٟظًحن، بمضًغحها مْغ ٫ٓ  باإلآْ ْع  َظا ؤَمُت خ  .الض

ٓم جصحُذ -8 لُت مِٟ ً ججاٍ الاظخماُٖت اإلاؿْا ٓع  ٖلى ٣ًخهغ ال ْالظي الَٓ  ؤبٗاص ٌكمل ْبهما ٣ِٞ لل٣ٟغاء ؤلاخؿان ؤم
. اإلاجخمُٗت الخىمُت جد٤ُ٣ ٖلى حؿاٖض ط٫ مً ؤ٦بر ْاججاَاث

ض بظغاء -9 لُت مجا٫ في ْالبدٓر الضعاؾاث مً اإلاٍؼ  .الاظخماُٖت اإلاؿْا

 :اإلاغاح٘ ٢اةمت

ٓص هجم. 1 ما٫ ومؿإولُاث ؤلاصاعة أزال٢ُاث :"هجم ٖب ٓعا١ ،"ألٖا ٓػَ٘، لليكغ ال  .2006 ٖمان، ،1الُبٗت ْالخ

ً الخاصي ال٣غن  وجدضًاث خضازت م٘ اإلايكأة ووْاة٠ اإلاباصب أنالت) ؤلاصاعة:"اإلاٛغبي مدمض ٧امل. 2  صاع ،("والٗكٍغ
 .2007 ٖمان، ،1الُبٗت ال٨ٟغ،
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ْعٍت ؾلؿلت الخىمُت، ظؿغ مجلت ،"للكغ٧اث الاحخماُٖت اإلاؿإولُت:"ألاؾغط خؿحن. 3  الض٫ْ  في الخىمُت ب٣ًاًا حٗجى ص
ٍٓذ، للخسُُِ الٗغبي اإلاِٗض ًٖ جهضع الٗغبُت  .2010 ٞبراًغ ،90الٗضص بال٩

ت اإلاىاعص ججاٍ الاحخماُٖت اإلاؿإولُت بغامج و ؾُاؾاث:"م٣ضم َُْبت. 4 ما٫ مىٓماث في البكٍغ  يمً مضازلت ،"ألٖا
ْلي اإلالخ٣ى ٫ٓ  الخامـ الض ما٫ مىٓماث في ال٨ٟغي  اإلاا٫ عؤؽ خ ٓم ٧لُت الحضًشت، الا٢خهاصًاث ْل في الٗغبُت ألٖا  الٗل

ت، الا٢خهاصًت . 2011 صٌؿمبر 14 الكل٠، ظامٗت ْالخجاٍع

م، ظُمت بً. 5 ْلي اإلالخ٣ى يمً مضازلت ،" ؤلاصاعة أزال٢ُاث و الاحخماُٖت اإلاؿإولُت:" ههحرة ظُمت بً مٍغ  الشالض الض
 ٫ٓ ما٫ مىٓماث خ لُت ألٖا ٓم الاظخماُٖت،٧لُت ْاإلاؿْا ت، الا٢خهاصًت الٗل . 2012 ُٟٞغي  15-14 بكاع، ظامٗت ْالخجاٍع

ٓػَ٘، ْ لليكغ ْاثل صاع ،"الاحخماُٖت اإلاؿإولُت و الدؿى٤ٍ" الب٨غي، ًاؾغ زامغ. 6  .2001 ،1 الُبٗت ألاعصن، ٖمان، الخ

ت، ؾىهاَغا٥" قغ٦تي الٗغبُت، الىُُٟت للكغ٧اث الاحخماُٖت اإلاؿإولُت:"ٞال١ مدمض. 7 " الؿٗىصًت أعام٨ى الجؼاةٍغ

. 2013 ،12الٗضص ، الباخض مجلت ،" ًا همىطحا

حر بَغل، ال٣اصع ٖبض. 8  الاحخماُٖت اإلاؿإولُت ومماعؾاث مباصب حٗم٤ُ  في الجؼاةغ في الخام ال٣ُإ صوع :" ٚغاًت َػ

ْلي اإلالخ٣ى يمً مضازلت ،"للكغ٧اث ٫ٓ  الشالض الض ما٫ مىٓماث خ لُت ألٖا  ُٟٞغي  15-14 بكاع، ظامٗت الاظخماُٖت، ْاإلاؿْا
2012 .

 مجم٘ خالت صعاؾت الا٢خهاصًت، اإلاإؾؿت في الاحخماُٖت اإلاؿإولُت جد٤ُ٣ في الخ٨ىىلىجي ؤلابضإ صوع : "ٖمغ بٓؾالمي.9

ٓم في اإلااظؿخحر قِاصة لىُل ،عؾالت"الٗانمت البًُاء،الجؼاةغ الضاع وخضة نُضا٫، ٓم ٧لُت الدؿُحر، الٗل  الٗل
ت الا٢خهاصًت . 2013-2012 ،(01) ؾ٠ُُ ظامٗت ، ْالخجاٍع

ٓا٫ يُافي.10 ت واإلاىاعص الاحخماُٖت اإلاؿإولُت: "ه ٓاعص حؿُحر جسهو اإلااظؿخحر، قِاصة لىُل عؾالت ،"البكٍغ ت، اإلا  البكٍغ

ٓم ٧لُت ٓم الا٢خهاصًت الٗل . 2010-2009 جلمؿان، بل٣اًض، ب٨غ ؤبٓ ظامٗت الدؿُحر، ْٖل

ضة. 11 . 24/02/2013 ،3766 الٗضص ، الٟجغ ظٍغ

.2014/08/10www.condor.dz  12 : 
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ت اإلا٣اعباث  وال٨ٟاءاث ألاَضاٝ بحن الجؼاةغ في التربٍى
. الكل٠،الجؼاةغ بىٖلي بً خؿِبت حامٗت/بىب٨غ حُاللي.ص

 

:  اإلالخو

ٓم اإلا٣الت حٗالج ٓإ ْزهاثو مِٟ ًٍٓ، ْالخٗلُم التربُت في بال٨ٟاءاث اإلا٣اعبت ْؤه بُٗت ْالخ٩  ال٨الؾ٩ُي، التربٓي  الىٓام َْ
ٍٓت الىٓم ًٖ بّ ًخمحز ْما ؿمت ْاإلاٗانغة، الحضًشت الترب

ّ
ٓجي، الٗلمي بُابِٗا اإلاد ٓل  ْؤَضاٞا ْمجهاظا ؤؾاؾا اإلاؿدىض ْالخ٨ى

ٓع  بلى ٓم خ٣٣خّ الظي الخُ ٓم الىٟـ ْٖلم ٖامت، الٗل ٓم التربُت ْٖل  بّ جخمّحز بما لئلخاَت طل٪ زانت، بهٟت الخٗلُمُت ْٖل
ٓظُت ٓم التي بال٨ٟاءاث اإلا٣اعبت بُضاٚ ًٍٓ مى٤ُ ٖلى ج٣ ٓظُت ًٖ الخ٩ ٓم التي اإلا٣غعاث جبلُٜ بُضاٚ  الخل٣حن مى٤ُ ٖلى ج٣

ٓظُت ًْٖ ٓم التي باألَضاٝ الخٗلُم بُضاٖ . الخٗلُم مى٤ُ ٖلى ج٣

ٍٓت، اإلا٣اعبت :اإلاٟخاخُت ال٩لماث  الٟٗل الخٗلُمُت، اإلاىاهج الخٗلم، اؾتراجُجُاث بال٨ٟاءاث، اإلا٣اعبت باألَضاٝ، اإلا٣اعبت الترب
ٓمت الخٗلمي، الخٗلُمي ٍٓت، اإلاىٓ ًٍٓ، الخٗلُم، التربُت، ؤػمت التربُت، التربٓي، الىٓام الترب إلات الخ٩ . الٗ

:  م٣ضمت

ٍٓت هٓمّ ْاإلاٗانغة ال٣ضًمت ؤلاوؿاهُت اإلاجخمٗاث مً مجخم٘ ل٩ل ٓلت ْالخٗلُمُت، الترب ٍٓىّ الٟغص بٖضاص ًٖ اإلاؿئ  ْج٩

ٓعٍ، ْاؾخمغاٍع اإلاجخم٘ ب٣اء ًًمً ما ٤ْٞ ْحٗلُمّ، ٓجي الٗلمي باألؾلٓب ؤزظٍ َٓ ٖهغها ًمحز ما ؤَم"ْ ْجُ ٓل  ْالخ٨ى

ٓبا  ْحِٗل الٗالمي الحًاعة بغ٦ب جلح٤ ختى ألاؾلٓب بهظا اإلاؿخ٣لت الجؼاثغ جإزظ ؤن البض لظل٪.ْٖمال ج٨ٟحرا الحُاة في ؤؾل
ا في   ".ْالاػصَاع الىمٓ إلاؿخ٣بلِا ْج٨ٟل ْػماجها ٖهَغ

ٓمت ل٩ل - ٍٓت مىٓ ت ْاإلاباصت ْالاججاَاث ال٣ُم جمشل مباصئها، بلى ْحؿدىض ٖلحها جغج٨ؼ ٞلؿٟت جغب  ْالاظخماُٖت ال٨ٍٟغ
ٓب الٟغص شخهُت همِ جدضص التي اإلاجخم٘، في الؿاثضة ْالضًيُت ْالؿُاؾُت  طاث ْح٨ٗـ ْالخٗلُم، التربُت بٟٗل ُّٞ، اإلاٚغ

ْصًت ًُالب الجمُ٘" ْؤّن  زانت ْجُلٗاجّ، ْآمالّ اإلاجخم٘ الُت باإلاغص ّٗ  التربُت ل٣ُإ ال٣ٗالوي ْالدؿُحر ْالىُٟٗت ْالٟ

. بالصها في  "ْالخٗلُم

ٓع   مً اهبش٣ذ ٞلؿٟت ٖهغها، في ْالخٗلُم التربُت ٞلؿٟت مً ظؼء اإلا٣اعباث بُضاٚٓظُا ٞلؿٟت -  الػا٫ قِضٍ الظي الخُ
ٓاهب ظمُ٘ في الٗالم ٌكِضٍ ا ، الحُاة ظ ٓلٓظُا ْٖلمُا ٨ٍٞغ ٓع  ْح٨ٗـ ْا٢خهاصًا، ْؾُاؾُا ْاظخماُٖا ْج٨ى  الحانل الخُ
 ؤلاوؿان، خُاة بلى حّٗضاَا زم ، ٖلحها ْالؿُُغة الُبُٗت في ْالخد٨م الٗمل ْؤؾالُب ْؾاثل مجا٫ في ْؤْؾ٘ ؤ٦بر بك٩ل

ٓظُاث التربُت ٞلؿٟت طل٪ ْهخاط . ْم٣اعباجّ الخٗلُم ْبُضاٚ

                                                           
 . 48، ص 1982، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة األكذل، سنة "أصول التربية والتعليم: "تركي رابح - 1
 .6، ص 1999، قصر الكتاب، البليدة، اجلزائر، الطبعة األكذل، سنة "الهدف اإلجرائي وتمييزه وصياغتو: "زلمد بوعالؽ - 2
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ٓظُت اإلا٣اعباث ًٖ الحضًض - ًٍٓ ْالخٗلُم التربُت مُاصًً في البُضاٚ  ْالؿبل ألاؾـ خُض مً مخهل ْالخيكئت ْالخ٩
ٓمت ْألاَضاٝ ٍٓت باإلاىٓ ٓهاتها ٖامت الترب ٓهاث ْاإلاجخم٘، ْاإلاضعؾت ألاؾغة ظمُٗا، ْبم٩ ٓعة الٗىانغ مً ٖىهغ ٧ل ْبم٩  اإلاظ٧
ْع  ال٨ُان في مخضازلت ٖىانغ ْهي ْمخهلت، مىٟهلت ٓمت.ْألاَضاٝ ْالض ٍٓت ْاإلاىٓ ت الترب ٓمىا ختى الاؾخ٣ال٫ مىظ الجؼاثٍغ ً 

ٍٓاث بدبلُٜ اإلا٣اعبت م٣اعباث، زالر قِضث َظا ٓم اإلادخ ٓم باألَضاٝ ْاإلا٣اعبت الخل٣حن ٖلى ْج٣  الخٗلُم مى٤ُ ٖلى ْج٣

ٓم بال٨ٟاءاث ْاإلا٣اعبت ًٍٓ مى٤ُ ٖلى ْج٣ . الخ٩

ٍٓيُت، الخٗلُمُت ْبؾتراجُجُخّ ٞلؿٟخّ لّ حٗلُمي جغبٓي  ؤؾلٓب بال٨ٟاءاث اإلا٣اعبت - ٓمت جبيخّ الخ٩ ٍٓت اإلاىٓ ٍٓيُت الترب  الخ٩
ت ٓالي مىظ الجؼاثٍغ ٓع  اؾخجابت الؼمً، مً ٣ٖضًً خ خّ الظي للخُ ٓم ٖٞغ خّ ٖامت بهٟت الىٟـ ٖلم ْقِضٍ التربُت ٖل  ْٖٞغ

ٓم ٍٓاث اإلا٣اعبت بحن م٣اعهت اإلاضازلت جدىا٫ْ . زانت بهٟت الخٗلُمُت ٖل ال بال٨ٟاءاث ْاإلا٣اعبت باإلادخ  بحن م٣اعهت ْزاهُا ؤ

ت الازخالٞاث ٖلى بالتر٦حز بال٨ٟاءاث، ْاإلا٣اعبت باألَضاٝ اإلا٣اعبت ٍَٓغ ًٍٓ الخٗلُم ْؤوكُت مُاصًً في الج . ْالخ٩

: الخضًث التربىي  والىٓام ال٣ضًم التربىي  الىٓام -1

ٓم -  ْال٣ٗلُت الضًيُت ْالىٓم الاججاَاث مً الٗضًض جإزحر بٟٗل همذ عثِؿُت، ؤؾـ زالزت ٖلى ال٣ضًمت التربُت ج٣
ٍٓت ؤلاوؿان خُاة في ْالٟلؿُٟت الىٟؿُت ٦ْظل٪ ْالاظخماُٖت، . ْالخٗلُمُت الترب

ْلِا ٓم، ٢ًاء ْ م٨خٓب ٢ضع ٖامت خُاجّ في لّ ٣ً٘ ْما ؤلاوؿان ًدضزّ ما ٧ل ؤّن : ؤ . ال٣ضع ألخ٩ام ؤلاطٖان ْْاظب مدخ

غ، بُبّٗ الُٟل: زاهحها   الُٟل مً الكغ ٌؿخإنل ال قٍغ
ّ
ٓالضًً بمغا٢بت بال . ْمٗا٢بخّ لّ اإلاؿخمغة ال

ْص خُاجّ في بوؿان ل٩ل: زالثها ْػَا، ال خض ط خا٫ْ  بطا ْالُٟل م٩اهّ، في بالب٣اء ٖلُّ ًخجا اب ٣ًابل صاثغجّ مً الخْغ  باإلَع

. ْالٗى٠ ْال٣ٗاب

 ٣ًلض نٛحرا عظال الُٟل ظٗلذ ْؤَضاٝ ؤؾالُب ال٣ضًم في الخٗلُم ْجبىاَا التربُت جبّىتها ؤن الشالزت ألاؾـ ًٖ جغجبذ -

ْع  ؤي ًٖ بُٗضا ًخل٣اٍ، شخيء ٧ّل  ٣ًبل شخيء، ٧ل في ال٨باع . مجخمّٗ م٘ حٗاَُّ ْفي شخهِخّ بىاء ْفي ٢ضعاجّ جىمُت في لّ ص

ٓم الحضًض الٗهغ في ال٨الؾ٩ُي الخٗلُمي التربٓي  اإلاجهاط حّٗغى ل٣ض -  الىٟـ ْٖلماء التربُت ٖلماء َٝغ مً ٖى٠ُ لهج

م ٓهّ ْٚحَر ٢ِم الخالمُظ، اَخماماث مجا٫ ْؤَضاّٞ ؤؾؿّ في" ؤٟٚل ل٩  ْعٚباتهم ْخاظاتهم الظاجُت ْبم٩اهاتهم الٟغصًت ْْٞغ
ْاِٞٗم، تهم ْص ت ب٩ل الحغ٦ت مً ًم٨جهم الظي التربٓي  ألاؾلٓب ازخُاع في ْخٍغ ٍٓت ألاوكُت ٧ل يمً خٍغ ٓن  التي الترب  ًخٗامل

ت خغ٧اتهم ٢ُضث ؤن طل٪ ٩ٞان مِٗا ٦ُٓت ال٨ٍٟغ ٓم جيكئتهم ْظاءث  ."ْالاهٟٗالُت ْالؿل  مً زالُت ْالخ٣لُض الخبُٗت ٖلى ج٣

ٓع  ْؤلابضإ الخدغع  اججاٍ في ًضٞ٘ ما ٧ل . ْالاػصَاع ْالخُ

ٓاٖض ؤما - ٓع  َٓ اإلاخٗلم ؤْ الُٟل ججٗل قإجها مً ْٚاًاث ؤَضاٝ ًٖ حٗبر ْاإلاٗانغة الحضًشت التربُت في الِامت ال٣  مد
ٓاٖض َظٍ ْؤَم. الخٗلمُت الخٗلُمُت الٗملُت في ألاؾاسخي ْالكٍغ٪ التربٓي، الٟٗل : ماًلي ال٣

م -ؤ
ّ
ٓن  الُٟل ٖىض الخٗل ٔ  مً الىاب٘ اليكاٍ ٍَغ٤ ًٖ ٩ً ْاٞ٘ ٢ٓ ت، الض ٍؼ  اإلاجا٫ بٞؿاح اإلاٗلم ؤْ اإلاغبي ٖلى لظا الٍٛغ
٫ٓ  َظٍ م٘ ًخ٤ٟ بما( الُٟل) للمخٗلم ْاٞ٘ اإلاُ  .ْالض

                                                           
 .15،ص 1999كذل سنة كزارة الرتبية الوطنية،اجلزائر،الطبعة األ ،"تقنيات التدريس:"خًن الدين ىين - 1



 

 
 

 

 

    2015 –  ٞبراًغ    : 05الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  
 

107 

ٓاَب الُٟل في -ب ا٢اث، ْٖىانغ ٧امىت م ابت ْٚامًت م٣ٗضة مك٨الث ؤمام بٓيّٗ ب٣ًاِْا، ْاإلاٗلم اإلاغبي ٖل َْ
ّ
 ظظ

ٓم ِا، ل٣ُ
ّ
ٓاَبّ ال٦دكاٝ ْمؿاٖضجّ بدل  .بىٟؿّ م

١ مغاٖاة -ط  .زانت بهٟت ؤلخٗلمي الخٗلُمي الٟٗل في ْ ٖامت بهٟت التربٓي  الٟٗل في الٟغصًت الْٟغ

ْص، ؤبٗض بلى الُٟل ٢ضعاث جىمُت ٖلى الحغم -ص ٝ بَاع في الحض  اإلاحزة َظٍ بمؿاًغة الخضَعـ لُغ١   حؿمذ اظخماُٖت ْْغ
 .الاظخماُٖت

ٓن  ْالخٗلُم، التربُت في ٖلمُت م٣اًِـ ٖلى الاعج٩اػ -ٌ ٓم الىٟـ ٖلم في ْالضعاؾاث البدٓر بهخاط مً ج٩  ْهي التربُت ْٖل
ٓم ذ ٖل ٓعا ٖٞغ  .٦بحرا جُ

ٍٓت اإلاىاهج اؾدىاص -ْ غ١  الترب ت ْهٓم ٞلؿٟاث بلى الخٗلم ْاؾتراجُجُاث الخضَعـ َْ  خضًشت ْاظخماُٖت ٨ٍٞغ
ْمً التربُت ٖلحها جإؾؿذ التي الاظخماُٖت ْالىٓم الٟلؿُٟت ألاؾـ ًٖ ْمٗانغة،جسخل٠  َظٍ ال٨الؾ٨ُُت،

ٓصًت، ْالٟلؿٟت البراٚماجُت، الٟلؿٟاث،الٟلؿٟت ٓظ  الىٓام الؿُاسخي اللُبرالي الىٓام الاظخماُٖت، الىٓم ْمً ال

ٓجي الٗلمي ْالُاب٘ الحغ، الا٢خهاصي ٓل ت ْالخ٨ى . ْٖاإلاُتها للمٗٞغ

ٓهاث ال٩لُت اإلاٗالجت بلى ٌؿعى" ْاإلاٗانغ الحضًض التربٓي  ٞاإلاجهاط -ي  ْالبضهُت ْالٓظضاهُت ْالىٟؿُت ال٣ٗلُت الُٟل إلا٩
٦ُٓت، خباع بٗحن آزظا ْالؿل  ًدُا الظي الُٟل ٖالم في ًضزل مما طل٪ بلى ْما ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت الُبُُٗت البِئت الٖا

ِٞا ُٞضعؽ ُّٞ، ِٖٓا ْه٣اثهِا ْمكا٧لِا ْْغ ْع  ٞةّن ...ْجى ٓظُّ في ًىدهغ ؤنبذ اإلاٗلم ص  الخٗلم ٖملُت ْبزاعة ْؤلاعقاص الخ
ٓاَب مً الىاقئت في ما ًّٟجغ الظي ألامغ  "الخلمُظ لضٔ ا٢اث م َْ  ٫ٓ . للمجخم٘ الحًاعي  البىاء في حؿاَم ببضاٖاث بلى جخد

 : بال٨ٟاءاث اإلا٣اعبت مٟهىم -2

:  لل٨ٟاءاث التربىي  اإلاضلى٫  -أ

ٖٓت هي ٍٓجي مؿاع هخاط ٢ضعاث، مجم ا في جخمٟهل ج٩ ٓم ْاججاَاث، ْمىهجُت ْمِاعاث مٗاٝع بَاَع : ٖىهٍغً ٖلى ْج٣

ْلِما ٠ُ ٖلى ال٣ضعة ْزاهحهما مُٗىت، ْيُٗت في بىجاٖت الٟٗل ٖلى ال٣ضعة ؤ  مً ًِٓغ»ظضًضة ْيُٗاث في اإلا٨دؿباث جْٓ
ٓم ؤن الخٍٗغ٠ اَظ زال٫ ٍٓت اإلاٟاَُم مً ال٨ٟاًت مِٟ  ْالاججاَاث ْاإلاِاعاث اإلاٗاٝع مً عنُضا ًستزن  ؤهّ بط،اإلاغ٦بت الترب

٠ُ للخٗبئت ْال٣ابلت مدضصة، ؾُا٢اث في اإلا٨دؿبت ٍٓل ْالى٣ل ْالخْٓ  .ظضًضة ْيُٗاث في ْالخد

 :بال٨ٟاءاث اإلا٣اعبت زهاةو أَم -ب

ٓم بن • ٖٓت بلى ًدُل الؿاب٤ باإلاٗجى ال٨ٟاًت مِٟ ٓانٟاث مً مجم  :مجها ْالخانُاث اإلا

ا مً ؤ٦ثر الٟٗل ٖلى جغ٦ؼ ال٨ٟاًت - ت اإلاٗاٝع ٖلى جغ٦حَز  .الىٍٓغ

ُُٟت لخد٤ُ٣ باإلادُِ مغجبُت صالت ْيُٗاث في جخم ال٨ٟاًت -  .الْٓ

ٍٓيُت مؿاعاث مؿاع، بٗض ؾبثج٪ ال٨ٟاًت -  .ج٩
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ٓع، جىمٓ زابذ، ٚحر مُٗى ال٨ٟاًت -  ال٣غاعاث اجساط ٌكمل  ْاؾ٘ مجا٫ يمً جىضعط ٖلُا مِاعة ال٨ٟاًت  -جتراظ٘ ٢ْض ْجخُ

ٓاظِت ْالٟٗل  .ْؤلابضإ الابخ٩اع ج٣خطخي ٦ما اإلاك٨الث، ْم

 :ال٨ٟاءاث هىٖا  -ج

ٖٓان الٛالب في ْال٨ٟاًاث •  :ه

ُٖٓت ٦ٟاًاث • ٓماث مً طاتها ْحؿخمض مُٗىت، صعاؾُت بماصة جغجبِ ه ُت اإلا٣ ُٟتها مً ٦ْظا اإلااصة، لِاجّ ْاإلاىهجُت اإلاٗٞغ ْْ 

ٍٓيُت  .ْالاظخماُٖت الخ٩

ٓاص جغجبِ مؿخٗغيت/ ممخضة ٦ٟاًاث • ٓاهب في جهب ما ْٚالبا مخٗضصة، صعاؾُت بم ٓانلُت اإلاىهجُت الج . ْالش٣اُٞت ْالخ
ٕٓ ٧ان ْمِما ٍٓت، ال٨ٟاًت ه ٍٓلِا ٍَغ٤ ًٖ جخم ؤظغؤتها ٞةن الترب ماث، مىٓمت مباصت حٗخبر ٢ضعاث بلى جد

ّ
 بلى ْجترظم للخٗل

ٓاػن  جغاعي مُتحّٗل  ؤَضاٝ ًٍٓ، التربُت مً اإلاؿتهضٞت ؤلاوؿاهُت الصخهُت ؤبٗاص بحن اإلاُلٓب الخ ،) ْالخ٩  اإلاِاعاث، اإلاٗاٝع
ٓا٠٢  (.ْالاججاَاث اإلا

 :الخالُت الٗىانغ مً اإلا٣اعبت َل٤جً: للمًامحن باليؿبت •

ْػ  •  .اإلاخٗلم اؾخ٣اللُت بىاء ْحهضم للملخهاث ْالخبُٗت الحٟٔ ٨ٌٗـ باٖخباٍع ال٨مي الترا٦م ججا

ت ج٣ضًم ٖىض اإلاجهجي البٗض اؾخدًاع • ت ْبىاء الا٦دكاٝ مً اإلاخٗلم ًم٨ً بما ْمٗالجتها، اإلاٗٞغ  صٖاماث مً اهُال٢ا اإلاٗٞغ

ْعة ْٖبر ْْزاث٤، ٓاص بىهج الهلت طاث الخ٨ٟحر ؾحر ْعاث اإلا  .حٗلمِا ْص

ٓن  اٖخباع •  .ْال٨ٟاًاث ال٣ضعاث بىاء ْبالخالي الخٗلم ؤَضاٝ جد٤ُ٣ في حؿِم ْؾُلت اإلاٗغفي اإلاًم

ت، مهاصع مً مهضعا الخلمُظ ٦خاب اٖخباع • ٓػٕ التي اإلاٗٞغ ٓعَا ًخ ٓزاث٤، الضٖاماث نلب في خً  اإلاهُلحاث ْفي ْال

 .ْاإلاٟاَُم

ًٍِٓا الظاحي ْالخٗلم الاؾخ٣اللُت مبضؤ م٘ جخٗاعى التي الجاَؼة اإلالخهاث مً الخدغع  •  ْالاؾخيخاظاث باإلهجاػاث ْحٗ
ت الٗملُاث ٖبر بلحها اإلاخٓنل ٓزاث٤، للضٖاماث اإلاغا٣ٞت ألاؾئلت يٓء في ال٨ٍٟغ ًٍْ ٖلى الحغم م٘ ْال  صٞاجغ في طل٪ جض

 .اإلاخٗلمحن

ٓزاث٤ للضٖاماث باليؿبت • ٓزاث٤ الضٖاماث اهخ٣اء: ْال ٓن  ْال  الخهٓنُت  ٌيج٣خٌ ما ٤ْٞ ْطل٪ الخٗلم ؤَضاٝ زضمت في لخ٩
ٓزاث٤ الضٖاماث اؾدشماع في ماصة ل٩ل اإلاىهجُت ٍٓت ْال  مغظُٗاتها في مًمً َٓ ما خؿب الخٗلم ؤوكُت بىاء في الترب

 .الضًضا٦خ٨ُُت

ْع  ًب٣ى طل٪ يٓء ْفي • ٓظحهُا،  اإلاٗلم ص ٓمُت الضًضا٦خ٨ُُت مماعؾخّ في ٌٗخمض ج  التي الخيكُِ ؤؾالُب اؾدشماع ٖلى الُ

 .٣ًترخِا التي الخٗلمُت ْالٓيُٗاث جخالءم

ٍٓم باليؿبت • خماص اإلاٗخمضة، اإلا٣اعبت َبُٗت حؿخضعي: للخ٣ ٍٓم ٖلى الٖا ٍٓجي الخ٣ ٓجحرة ألاؾب٣ُت ٌُٗي باٖخباٍع الخ٩  الخٗلم ل

 .الىخاثج مً ؤ٦ثر ْاإلاِام ْؤلاظغاءاث
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 : الخٗلُمُت اإلاىاهج بىاء في بال٨ٟاءاث اإلا٣اعبت ازخُاع صواعي -ص

ٓم الٗالم ٌكِضٍ الظي اإلاٗغفي الاهٟجاع - ن التربُت زبراء ظٗل الُ  مبيُت مباصت ٖلى الخٗلُمُت اإلاىاهج بىاء بٖاصة في ٨ًْٟغ

٢ٓخّ ا٢خهاصا ْؤ٦ثر اإلاخٗلم بلى باليؿبت ْؤُٞض ؤهٟ٘ َٓ ما ٖلى  .ل

ت ٚحر بمٗاٝع مش٣لت الؿاب٣ت الخٗلُمُت اإلاىاهج - ٍع  .الٗملُت الحُاة في ؤمٍغ ًخضبغ ؤن لحاملِا حؿمذ ال للحُاة يْغ

ٓع  مً الحُاة بلى الىٓغ -  .ٖملي مىٓ

ٍٓاث مً الخس٠ُٟ - ٓاص مدخ  .الضعاؾُت اإلا

ٍٓاث جُٟٗل - ٓاص اإلادخ  .الحُاة ْفي اإلاضعؾت في الخٗلُمُت ْاإلا

- ًٍٓ ٓع  الخ٩ ٫ٓ  اإلاخمد ٓح، ال٨ٟاءة خ  هٓغ ْظِت ٞمً بٟاٖلُت، اإلا٨دؿبت اإلاٗاٝع اؾخٗما٫ ٖلى ال٣ضعة ٌؿخضعي ألهّ َم
 .اإلاٗاٝع ا٦دؿاب مً ؤ٦بر جدضًا ال٨ٟاءاث ا٦دؿاب ٌك٩ل الخٗلُمي الجاهب

اث اإلا٣اعبت بحن -3  : بال٨ٟاءاث واإلا٣اعبت باإلادخٍى

اث بدبلُٜ اإلا٣اعبت -أ :  اإلادخٍى

ت، مال٪ اإلاٗلم -1  .للخلمُظ ٣ٍْضمِا ًىٓمِا اإلاٗٞغ

ت ٨ًدؿب الخلمُظ -2  .اإلا٣غعاث َْؿتهل٪ اإلاٗٞغ

ٔ  ًغجبِ -3 ٓػ  اإلادخٓ ت ب٨ى ٓاٞغة اإلاٗٞغ  .ْاإلاغاظ٘ ال٨خب في اإلاخ

ٓصٕ الخلمُظ ٣ٖل -4 ٓػ  ملٍا ًيبػي ٞاٙع مؿخ ت َظٍ ب٨ى . اإلاٗٞغ

٣ت في -5  :الخضَعـ ٍَغ

 .ظاَل ْالخلمُظ ٖاٝع اإلاٗلم •

 .ؾام٘ ْالخلمُظ مخ٩لم اإلاٗلم •

 .مؿتهل٪ ْالخلمُظ مىخج اإلاٗلم •

 .اإلاضعسخي ال٨خاب ٖلى ج٣خهغ ج٩اص الخٗلُم ْؾُلت -6

ن اإلاٗغفي الحجم ٢ُاؽ ٖلى مبيُت امخداهاث في ًىدهغ ٩ًاص الخ٣ُُم -7  .الظا٦غة في اإلاسْؼ

 .الخٗلُم مى٤ُ ٖلى جغج٨ؼ -8

 .لِا ْمسؼن  للمٗاٝع مؿخ٣بل الخلمُظ -9

ٍٓاث ؤؾاؽ ٖلى مبجي البرهامج -10 . اإلادخ

:  بال٨ٟاءاث اإلا٣اعبت -ب

ٓظّ مىٓم اإلاٗلم -1  .ْم
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ّ بىاء في ٞٗا٫ مؿاَم الخلمُظ -2 ٓاِٖا بمسخل٠ مٗاٞع  .ؤه

ٍٓاث -3  .جد٣ُ٣ِا اإلاضعؽ ًإمل التي ال٨ٟاءة جدضصَا اإلادخ

 .ْالا٦دكاٝ البدض الى ٌٗمض الخلمُظ -4

٣ت في -5 ٦ُٓت ٞٗلُت ْمٗاٝع ْمِاعاث ٢ضعاث ا٦دؿاب بهضص الخلمُظ: الخضَعـ ٍَغ  .اإلاٗلم بمؿاٖضة ْؾل

ْاث الٓؾاثل جخٗضص -6 ا مٗاًحر جخٗضص ٦ما ْألاص ُِٟا ازخُاَع  .ْجْٓ

ٓلُت ًخه٠ الخ٣ُُم -7 ٦ُٓت، الٟٗلُت اإلاٗاٝع الى ًخٗضاَا بل ْخضَا اإلاٗاٝع في ًىدهغ ال بالكم ٠ُ ْالؿل  ٢ضعاث  بخْٓ
 .ْمِاعاجّ اإلاخٗلم

 .الخٗلم مى٤ُ ٖلى جغج٨ؼ -8

ٓع  الخلمُظ -9  .الخٗلم مد

 .ال٨ٟاءاث ؤؾاؽ ٖلى مبجي البرهامج -10

 : بال٨ٟاءاث واإلا٣اعبت باألَضاٝ اإلا٣اعبت بحن -4

( : F.P.O)باألَضاٝ الخ٨ىًٍ -أ

  -ًغ٦ؼ •
ًا
 .اإلاٗاٝع ٖلى -زهٓنا

ٓح ٚاًت في الخٗلم م٣انض •  .الٓي

 .مجؼؤ الخٗلم •

 .مىضمجت ٚحر ألاَضاٝ •

ٓظُت مخإزغ ظض • ٓل ٦ُٓت بالؿ٩ُ  .الؿل

ٓعٍ في ٌٗخمض • ً ٖلى جُ ت الخماٍع  .الىٍٓغ

ٓلت ًضع٥ •  .الىخاثج جد٤ُ٣ بؿِ

 .زاعجي بداٞؼ اليكاٍ بلى ًىضٞ٘ •

 .الٟٗل بهجاػ ٖلى حؿاٖض ْاضحت حٗلُماث ٖلى ًغج٨ؼ •

 .الخل٣ُجي الخٗلُم ؤَمُت جِٓغ •

 .الخدلُل بلى اإلاُل •

 .ؾٗت ؤ٢ل الخ٣ُُم  جم •

ُٖٓت ال٣ُاؽ ٖملُت •  .مٓي

 .ْالخ٣ُُم الخٗلم بحن ق٤ ًدضر ألاخُان بٌٗ في •
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ٕ ٍَغ٤ ًٖ ْؤخُاها ؤؾئلت بهُاٚت ًدضر الخ٣ُُم •  .مكْغ

 .الخالمُظ بحن اإلا٣اعهت: مُٗاعي  الخ٣ُُم •

ُٖٓت بلى اإلاُل •  .الى

•  ٔ ٕٓ حُُٛت)  اإلادخٓ ٔ  مجم  (اإلااصة مدخٓ

 .ألاَضاٝ بضاللت بالىخاثج ٌٗٝغ •

 (.F.P.C)بال٨ٟاءاث الخ٨ىًٍ -ب

   –ًغ٦ؼ •
ًا
 .الٟٗلُت اإلاٗاٝع ٖلى -زهٓنا

  ْؤ٢ل قاملت الخٗلم م٣انض •
ًا
ٓخا  .ْي

،) مىضمج •  (.٢ضعاث مِاعاث، مٗاٝع

ٓظُت مخإزغ ظض • ٓل ُت بالؿ٩ُ  .اإلاٗٞغ

ٓعٍ في ٌٗخمض •  .الخُب٣ُُت ألاوكُت ٖلى جُ

ٓبت صع٥ • ٓجها الىدُجت جد٤ُ٣ بهٗ ٓلُت جخه٠ ل٩  .بالكم

 .صازلي بداٞؼ اليكاٍ الى ًىضٞ٘ •

 .اإلاباصعة ٖلى حؿاٖض ٖامت حٗلُماث ٖلى ًغج٨ؼ •

ٓع  •  .الخإزحر اإلاخباصلت الٗىانغ طي الخٗلُم ؤَمُت ِْ

ٍٓجي ْالخ٣ُُم الخٗلم ؤوكُت ٖلى ًغج٨ؼ •  .الخ٩

ٓلُت الى اإلاُل •  .الكم

 .ؾٗت ؤ٦ثر الخ٣ُُم  جم •

 .وؿبُت ال٣ُاؽ ٖملُت •

 .ْالخ٣ُُم ْالخٗلم الخٗلُم بحن ؤلاصماط ًٖ البدض •

 .مىضمج ٞٗل ٍَغ٤ ًٖ الخ٣ُُم ًدضر •

 .الىجاح بم٣ُاؽ الىخاثج م٣اعهت: م٣ُاسخي الخ٣ُُم •

 .ال٨مُت بلى اإلاُل •

، اهخ٣اء •  .ال٨ٟاءاث بصماط ًٖ البدض اإلادخٔٓ

 . الخٗلم ْاؾتراجُجُاث ال٨ٟاءاث في الخد٨م بضعظت ٌٗٝغ •
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:  زاجمت

ٓظُت جمشل - ٓع  ًٖ الىاجج ْالخٗلُمي التربٓي  ألاؾلٓب بال٨ٟاءاث اإلا٣اعبت بُضاٚ  في ْالخٗلُم التربُت مجا٫ في الحانل الخُ
٫ٓ  لّ ٖهغها، ت ْمهاصع ؤن ٖٓت ًخدضص ْ ْاظخماُٖت، ْٞلؿُٟت ٨ٍٞغ  ْؾاثل ًخُلب ٦ما ْاإلاىاهج، ْال٣ُم اإلاباصت مً بمجم
ْاث ٓعة، ْؤص ٓم التي ألاؾـ بَاع في َظا ٧ل ْاإلاجخم٘، الٟغص ٖلى ْهخاثج آزاعا ًٟغػ  ٦ما مخُ  اإلاٗانغة التربُت ٖلحها ج٣

 .ْٞلؿٟتها

 بضعظاث ل٨ً مجها، ْاخضة ٧ل في خا٫ّ  ْالخلل الى٣و ؤّن  ْزبذ م٣اعباث، ٖضة اإلاخ٣ضم الٗالم في اإلاٗانغ ؤلاوؿان ظّغب ل٣ض -
ْجت، ٍٓاث، جبلُٜ ؤْ الخل٣حن ؤؾلٓب ٞمً مخٟا  َْظٍ بال٨ٟاءاث، اإلا٣اعبت بلى بال٣ضعاث، اإلا٣اعبت بلى باألَضاٝ الخٗلُم بلى اإلادخ

ٓع  وؿبي ٖىانٍغ ظمُ٘ في التربٓي  الٗمل ؤن ْالح٣ُ٣ت طاتها، في ٚاًت التربُت ٞلؿٟت في جمشل ألازحرة  ٦ْإّن   -باؾخمغاع، ْمخُ
ش ٠٢ٓ اهخهى البُضاٚٓظُا جاٍع ٓع  بدؿب ْج  ".ًاما ٞى٦ى" مىٓ

ٓظُت جخُلب - ٝ الحُاة همِ م٘ ًيسجم اظخماُٖا ٨ْٞغا ٖالُت، ٖلمُت ز٣اٞت بال٨ٟاءاث اإلا٣اعبت بُضاٚ  ؤهجبذ التي ْالْٓغ
ْاث ْؾاثل بلى جدخاط ٦ما البُضاٚٓظُت، َظٍ ٓماجُت، في الخد٨م م٣ضمتها ْفي ج٣ىُت ْؤص  الاجها٫ ْج٣ىُاث ْؾاثل ْفي اإلاٗل

الم ٓٞغ لم ما َْظا ؤلاهترهذ، قب٨ت عؤؾِا ْٖلى اإلاٗانغة، ْالخش٠ُ٣ ْؤلٖا  جضزل ْهي الجؼاثغ مشل الىامُت، الض٫ْ  ٖلُّ جخ
 بضعظاث ْ الشالض الٗالم قٗٓب ؤن اإلاُضاهُت الضعاؾاث مً الٗضًض ؤزبدذ خُض التربٓي، هٓامِا في بال٨ٟاءاث الخضَعـ
ْجت الم ج٣ىُت في ال الٗلمُت الش٣اٞت في جخد٨م ال مخٟا ٓبت آلالي ؤلٖا  ٖلى حؿُُغ ال بال٨ٟاءاث، الخضَعـ ؤؾلٓب في اإلاُل

ٓٙ ٤ٌُٗ َْظا ْؾاثلّ، جمخل٪ ال الاجها٫، ج٣ىُاث ٓبت ألاَضاٝ بل  .بال٨ٟاءاث اإلا٣اعبت ْعاء مً اإلاُل

ا اإلاٗانغة التربُت ٞلؿٟت بن - مِا، بمهاصَع ُّ ٍٓت ْؤلاؾتراجُجُاث ْباإلاىاهج ٢ْ ّٓظِاث ح٨ٗـ ٖجها، اإلاىبش٣ت الترب  ج
ٓظُاث ٓل ٔ  ْبًضً الًاث ب٣ُاصة اإلاخ٣ضم الٗالم في مُٗىت، ٢ٓ ٨ُت، اإلاخدضة ال ٕٓ مخجاَلت ألامٍغ  ْالضًجي ْال٨ٟغي  الش٣افي الخى

، اللٛٓي  ْ ْالاظخماعي ٓاظض ْٚحٍر ْلت زهٓنُت مخجاَلت ْ الٗالم في اإلاخ ٓمُت الَٓىُت الض ا ْ ْال٣  .ٚحَر

ٓظُت ٞلؿٟت جخمحز - ٓع  مً الخالي آلاوي، البراٚماحي الٗلماوي اإلااصي بُابِٗا بال٨ٟاءاث اإلا٣اعبت بُضاٚ  ْالضًجي، ألازالقي الحً
خُت اإلاُالب مغاٖاة ٖضم ْٖلى ألازال١، م٩اعم ٚحر ٖلى صًً ؤْ ز٣اٞت ؤْ ٨ٞغ ؤْ ٞلؿٟت ؤي جإؾِـ ْ  ْاإلاجخم٘، للٟغص الْغ

 ْالجِل ْالحغمان ال٣ٟغ ْ ْالحغب ْالاؾدبضاص للٓلم الحالُت ْألامم الكٗٓب مٗاهاة ح٨ٗؿِا ؾلبُت، ْمٓاَغ آزاع ٖىّ جيخج

ٓعة ؤهداء مسخل٠ في مىدكغة آٞاث ْهي ْاإلاغى، . اإلاٗم

ٍٓت اإلاىاهج بىاء ؤّن  البٌٗ ٌٗخبر -  ْللٗلم للحًاعة ْاهخهاعا ز٣اُٞا، م٨ؿبا الجؼاثغ في بال٨ٟاءاث اإلا٣اعبت ٖلى الترب
ٓن  عؤًىا في َظا ْللضًم٣غاَُت، ال ٩ً ٓعصة، ل٨ّجها بهخاظىا، مً الؿلٗت ظاءث لٓ م٣ب اَغة مؿخ  الٗلمُت اإلاىخجاث اؾخحراص ْْ

ت   ُٖبا، لِؿذ مجخم٘ ؤي في ْاإلااصًت ْال٨ٍٟغ
ّ
ٓعص ؤلاهخاط ؤّن  بال ٍٓت ْٖىانغ ٢ُْم ؤ٩ٞاع مّٗ ًجلب اإلاؿخ  اإلاهضعة، الجِت َ

ٓع  مً مجغصة جيخ٣ل ال ا٫، مً ْؾُاصجّ ٦غامخّ ًدٟٔ َٓ ًيخجّ بما ٌِٗل ٞالظي ٞحها، ناخبها طاث خً  ْظّ ألّن  الْؼ

ت للُا٢اث ْاؾخٛال٫ للٗغى ْاهتها٥ لؤلعى ْاخخال٫ ٖؿ٨غي  مباقغ مً" حّٛحر الاؾخٗماع  مباقغ ٚحر بلى ْاإلااصًت البكٍغ

ٔ  ْز٣افي ْا٢خهاصي ؾُاسخي ٓعة صعظت في ٚحٍر م٘ اإلاباقغ ٚحر الاؾخٗماع ٍْدؿاْ .  "ْاإلاجخم٘ الٟغص ٖلى ْالًغع  الخُ

إلات مضازل بخضٔ بال٨ٟاءاث اإلا٣اعبت ٧اهذ بطا - ٓلّ ًم٨ً ما ٞإ٢ّل  الٗ ٓظُت ًٖ ٢  ؤؾلٓب ؤّجها بال٨ٟاءاث، اإلا٣اعبت بُضاٚ
ٓة ُّٞ الغاَىت، الحًاعة بهجاب مً جغبٓي، ٓن  ال٠ًٗ، ُّٞ ْ ال٣ ٓٞغ لم بن يٟٗا ؤ٦ثر ٩ٍْ َّ جخ ٓاػمّ قْغ ت ْل  الىٍٓغ

                                                           
 .228، ص 2012، دار األمل، تيزم كزك،اجلزائر، الطبعة األكذل، سنة "بين الحضارة وفكرنا العربي المعاصر: "جيالرل بوبكر - 1
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م ُّٞ جغإ لم بن ه٣مت ٍْهبذ ْالخ٣ىُت، ْالٗملُت ُّ ٍٓتها ألامت ٢  ْالدؿلِ الُِمىت ؤق٩ا٫ مً ق٨ال ًهبذ ألهّ ، َْ

إلات جب٣ى. ْالاؾخٗماع   نالحت" ٚحر مضازلِا بجمُ٘ الٗ
ّ
 ز٣اٞخّ في آلازغ ْاخترام ْألازال٢ُت ؤلاوؿاهُت بال٣ُم بالدكب٘ بال

٢ّٓ، ظمُ٘ ْفي ْصًىّ ْؤ٩ٞاٍع ٧ٓا ٨ْٞغا ز٣اٞت مصخها ْٖاإلاا مجؿضا ْا٢ٗا طل٪ ٍْهبذ خ٣   ".ْخًاعة ْؾل

 

:  اإلاغاح٘ ٢اةمت

ٓان ،"والخٗلُم التربُت أنى٫ : "عابذ جغ٧ي -1 ٖٓاث صً ْلى، الُبٗت الجؼاثغ، الجامُٗت، اإلاُب  .1982 ؾىت ألا

ٖٓال١ مدمض -2 ْلى، الُبٗت الجؼاثغ، البلُضة، ال٨خاب، ٢هغ ،"ونُاٚخه وجمُحٍز ؤلاحغاتي الهضٝ: "ب  .1999 ؾىت ألا

ـ ج٣ىُاث" :َجي الضًً زحر -3 ْلى الَٓىُت،الجؼاثغ،الُبٗت التربُت ْػاعة ،"الخضَع  .1999 ؾىت ألا

ٓب٨غ ظُاللي-4 ٨غها الخًاعة بحن: "ب ْلى، الُبٗت ْػْ،الجؼاثغ، جحزي  ألامل، صاع ،"اإلاٗانغ الٗغبي ٞو  .2012 ؾىت ألا

ٓب٨غ ظُاللي-5 ا الٗىإلات": ب ْلى،ؾىت الُبٗت ألاعصن، بعبض، الحضًض، ال٨خب ٖالم ،"وج٣ُُم ه٣ض وجضاُٖاتها مٓاََغ . 2011 ألا

ْلى، الُبٗت مهغ، ال٣اَغة، الٗغبي، ال٨خاب صاع ،"ال٣ٗل اٖخ٣ا٫:"َال٫ َال٫ هبُل -6 . 2003 ألا

ٓم، ؤزباع صاع الؿُاؾت، م٘ ؤلاؾالم ؤػمت: ٚاهم ٞخخي -7 . 1998 ؾىت َبٗت، صْن  مهغ، ال٣اَغة، الُ

ٓمبز.ٝ-8 . مهغ ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت صاع ٧اْم، زحري  جغظمت ،"اإلاٗانغ ٖاإلاىا في الخٗلُم أػمت: "٧
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غ١  آلازاع و ألاؾباب : ألاؾغي  الٗى٠  الى٢اًت َو
ت، حامٗت/ق٣البى أخمض مدمض هىعي. ص  .لُبُا الؼاٍو

 

:  اإلالخو

   بالبدض  ألاؾغي   الٗى٠ جىا٫ْ  ٌٗض
ًا
ٓعٍ ب٩ل الٗى٠ ًمشل بط ، ؤَمُخّ مً اهُال٢ا ٓاَغ ؤزُغ ْمٓاٍَغ ن  تهضص التي الٓ

ٓاة ُت الى ْلى الكٖغ   لِؿذ ٞاألؾغة للمجخم٘، ألا
ًا
  هٓاما

ًا
ْلى ْالٓؾُلت لؤلزال١ مهضع هي بل ٞدؿب اظخماُٖا  للًبِ ألا

٢ٓٝٓ  بلى  الباخض  ًُمذ البدض  َظا  ْفي ، الاظخماعي ت  بلى ال   لِظٍ الىٓغي   الخأَحر ظاهب بلى ، ْؤؾبابّ ، ماَُخّ  مٗٞغ

ٓم  باجذ  التي  الٓاَغة .  باإلاجخم٘  الكغاثذ  ٧اٞت  ْبحن ملحّٓ  بك٩ل  مىدكغة  الُ

(. آلازاع ألاؾغة، الٗى٠،) : اإلاٟخاخُت  ال٩لماث

:   اإلا٣ضمت

ٓاَغ مً ألاؾغي  الٗى٠ ْاَغة حٗخبر   ،ٞهي ؤلاوؿاهُت اإلاجخمٗاث في الحضًشت ال٣ضًمت الٓ
ًا
ٓلت ؤخُاها   م٣ب

ًا
 بٌٗ لضٔ اظخماُٖا

غة  مجخم٘ ببان خضر ما َْظا ، اإلاجخم٘ في الؿاثضة الٗاصاث ببٌٗ العجباَِا ْطل٪ اإلاجخمٗاث، ٙ ٢بل ؤي الٗغب ظٍؼ  بْؼ

ٓؤص البيذ ٧اهذ خُىما ؤلاؾالم ٞجغ ٓع  ج ٔ   ؤن ٢بل الصتها ٞ ٓع  جغ ا﴿:حٗالى ٢ا٫ الحُاة ه
َد
ط ئِم

  اإلاىءوصة وَد
ْن

ذ
َد
ل ئِم

ِم *  ؾُث
يِّل

َد
أ بٍب  بِم

ْن
ه
َد
 ط

 
ْن

ذ
َد
ل خِم

ُث
ٓعة٢ ٍٓغ،] ﴾،ؾ ُٟت اإلاجخمٗاث ز٣اٞت في ٦ظل٪[.8،9الخ٩  الٗغبُت اإلاجخٗاث مً ْبٌٗ مهغ نُٗض ْبالخدضًض الٍغ

 ٔ ٓن  ال الغظل ألازغ ٩ً  
َي
  ٧ان بطا بال عظال

ًا
  ٢اؾُا

ًا
ظخّ م٘ ْٖىُٟا   ْؤبىاثّ، ْػ

ًا
ٓاَغ مً بل ، خضًشت ْاَغة لِـ الٗى٠ بطا  الٓ

تها التي ال٣ضًمت ت اإلاجخمٗاث ٖٞغ ٓع  ؤ٢ضم مىض البكٍغ ا ْمضٔ مٗضالتها اعجٟإ َٓ ٞحها الجضًض ؤن بال ، الٗه  اهدكاَع

ٔ  ؤق٩اال ْاجساطَا  . الحضًض اإلاجخم٘ في ظضًضة ؤزغ

ٓى ؾل٥ٓ الٗى٠ ٞةن ٖام ْبك٩ل  ٦ُان ٖلى ياعة او٩ٗاؾاث مً ًمشلّ إلاا ، ٧اهذ ؤًىما ؤلاوؿاهُت اإلاجخمٗاث ٧ل  في مٞغ
   ًمشل ِٞٓ ، ْاإلاجخم٘ ألاؾغة

ًا
  الٗى٠ ٌك٩ل بط ؤٞغاصَا، ْؤمً ألاؾغة لؿالمت تهضًضا

ًا
  تهضًضا

ًا
 زانت ؤلاوؿان لح١ٓ٣  زُحرا

. أليغاٍع ٖغيت ْ ضحاًا ألاٞغاص ؤ٦ثر َم الظًً ْالُٟل اإلاغؤة

ٓالذ ٢ْض ٓص ج ْلي اإلاجخم٘ ظِ ْلُت الاجٟا٢ُاث في طل٪ ْججؿض ، الخُحرة الٓاَغة لِظٍ الخهضي في الض  ؤق٩ا٫ ٧اٞت إلاى٘ الض
الن ،ٟٞي الُٟل ْ اإلاغؤة يض الخمُحز خّ ؤلاوؿان لح١ٓ٣  جإ٦ُضًا  ؤلاوؿان لح١ٓ٣  الٗالمي ؤلٖا  ْاؾخ٣غاٍع ؤمىّ ْيمان ْخٍغ
الن َظا ؤقاع ٢ْض ، مخ٩افئ بك٩ل ْلى اإلااصة في ؤلٖا   الىاؽ ظمُ٘ الصة مبضؤ ٖلى مىّ ألا

ًا
ًٍْ ؤخغاعا  ، ْالح١ٓ٣  ال٨غامت في مدؿا

ٓلّ الح٨ُم ٦خابّ في ظاء ٢ْض ىَد  ﴿:  ٢ ي َُث ظِم
َّ
مْن  ال

ُث
٨

َد
٣

َد
ل
َد
ًْن  ز ٍـب  مِم

ْن
ٟ

َد
ةٍب  ه

ضَد اخِم ٓلّ ْ.﴾ وَد ا ﴿:حٗالى ٢ ا ًَد هَد يُّي
َد
ًَد  أ ً ظِم

َّ
ىا ال

ُث
ى مَد

َد
  آ

َد
غْن  ال

َد
خ ىمٌم  ٌَد ْن

َد
٢ 

ًْن  مٍب  مِم
ىْن
َد
ى ٢ س َد   َٖد

ْن
ن

َد
ىا أ

ُث
ىه

ُث
٨ ًرا ًَد حْن

َد
مْن  ز هُث جْن   مِم

َد
ال اءٌم  وَد ؿَد ًْن  وِم اءٍب  مِم ؿَد ى وِم س َد   َٖد

ْن
ن

َد
ًَّ  أ

ُث
٨ ًرا ًَد حْن

َد
ًَّ  ز هُث جْن   مِم

َد
ال وا وَد ؼُث مِم

ْن
ل
َد
مْن  ج

ُث
٨ ؿَد

ُث
ٟ

ْن
ه
َد
  أ

َد
ال وا وَد ؼُث ابَد

َد
ى
َد
ابِم  ج

َد
٣

ْن
ل
َد ْن
األ  بِم

َـد 
ْن
ئ مُث  بِم ؾْن   الاِم

ُث
ى١ ؿُث

ُث
ٟ

ْن
ضَد  ال ْٗن انِم  بَد ًمَد ِم

ْن
ًْن  ؤلا مَد مْن  وَد

َد
بْن  ل

ُث
د ٪َد  ًَد ئِم

َد
ول

ُث
أ
َد
مُث  ٞ   َُث

َد
ىن

ُث
اإلاِم

َّ
ٓعة ﴾مً الٓ  آلاًاث مً ال٨شحر ،ْفي(11 الحجغاث،آًت) ؾ

                                                           
 .441، ص  1986لبناف،  -، مكتبة لبناف ، بًنكت "معجم مصطلحات العلوم  االجتماعية"محد ، أزكي بدكم، . 1
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ٓلِم في الىاؽ هللا زاَب   هللا َْبهم بط ٣ٖ
ًا
  ٣ٖال

ًا
ٓا ؤن ٖلحهم ْيمحرا   بًِٗم ٌٗامل

ًا
ح زاللّ مً بًٗا ٓصة، ؤلازاء مً بْغ  ْاإلا

ًْن  ﴿:حٗالى ٢ا٫ مِم
هِم  وَد اجِم

ًَد   آَد
ْن
ن

َد
٤َد  أ

َد
ل

َد
مْن  ز

ُث
٨

َد
ًْن  ل

مْن  مِم
ُث
٨ ؿِم

ُث
ٟ

ْن
ه
َد
اًحا أ وَد ْن

ػ
َد
ىا أ

ُث
ى

ُث
٨ ؿْن

َد
د ا لِم هَد حْن

َد
ل لَد  ئِم َٗد حَد مْن  وَد

ُث
٨

َد
ى ِْن   بَد

ً
ة صَّ ىَد   مَد

ً
ت مَد خْن عَد نَّ  وَد ي ئِم ٪َد  فِم لِم

َد
اثٍب  ط ًَد َد مٍب   َد

ىْن
َد
٣  لِم

 
َد
ون غُث

َّ
٨

َد
ٟ

َد
خ ٓعة مً.﴾ًَد م،)  ؾ (.  21 آًت الْغ

ئت َظٍ في ج٣ضم ما ٖلى بىاءًا  ٓن  الاظخمإ ٖلم مجا٫ في ْالبدٓر الضعاؾاث مً الٗضًض ،ٞةن البؿُُت الخَٓ  ْالتربُت ْال٣اه
ٓعة مضٔ جا٦ض الىٟـ ْٖلم  ْ ألاؾغة ْٖلى ْشخهِخّ، الٟغص جيكئت ٖلى الؿلبُت او٩ٗاؾاتها ْمضٔ  الٓاَغة َظٍ زُ

ا ٍٓ اإلاجخم٘ ْٖلى ، اؾخ٣غاَع غ بٌٗ حكحر اللُبي اإلاجخم٘ ٟٞي ، ج٣ضمّ ْ هم  اهدكاع مضٔ بلى ْؤلاخهاءاث الغؾمُت الخ٣اٍع
ْهت في  ملحّٓ بك٩ل الٓاَغة َظٍ َْظا ألازحرة آلا ٓا٢٘ في صٖاها ما ، ٕٓ َظا في للبدض ال  مً ال٨شحر جا٦ض بط ، اإلآي

ٓصًت الٗى٠ مك٩لت ؤن ٖلى الضعاؾاث ٍٓاتها جباًيذ ْظ َْظا ْألاٞغاص الكٗٓب بحن مؿخ  في لخباًً  هدُجت ظاء الخباًً ،
ٍٓاث ت اإلاؿخ ٕ بةخضٔ  زهٓنِخّ مً ؤًًا صعاؾخّ ؤَمُت جيب٘ ،٦ظل٪ الكٗٓب لِظٍ ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت ال٨ٍٟغ  ْٞغ

ت ْلتمذ البدض َظا ًمشل طل٪ ظاهب بلى ، الاظخمإ ٖلم في اإلاٗٞغ ت بزغاء الباخض مً ا ت اإلاٗٞغ ٫ٓ  الىٍٓغ  ْاَغة صعاؾت خ
ٔ  ٖلى ألاؾغي  الٗى٠ ْلي ؤلا٢لُمي اإلاؿخٓ   ، ْالض

ًا
ٓص في مىا ْمكاع٦ت ْلُت الجِ ٓيت الٓاَغة َظٍ مً للحض الض  ٧ل في اإلاٞغ

ّٟ ٖغى زال٫ مً طل٪ ْ  اإلاجخمٗاث ت  حٍٗغ ٔ  ٖلى مأزغ  مً جاصًّ ْما ؤؾبابّ ْمٗٞغ  ؾبل ٦ُُْٟت ْاإلاجخم٘ الٟغص مؿخٓ
٢ٓاًت ٔ  التي ْالخٓنُاث اإلا٣ترخاث مً ظملت ْفي مىّ ال ُ   هغ

ًا
ْلت  ٦مخسههحن ٖلُىا لؼاما  الٓاَغة َظٍ اهدكاع مً الحض مدا

. باإلاجخم٘

 
ً
:  ألاؾغي  الٗى٠ ماَُت: أوال

 ِٞىا٥.  الانُالحي  مٗىاَا في الخدضًض قاث٨ت مك٩لت زام بك٩ل ألاؾغي  ْالٗى٠ ، ٖام بك٩ل الٗى٠ حٍٗغ٠ ٌٗض
ٟاث مً الٗضًض ت مضعؾت هٓغ ْظِت ٞحها حٍٗغ٠ ٧ل ٨ٌٗـ التي الخٍٗغ ٫ٓ  ًم٨ً طل٪ ْم٘ ، مُٗىت ٨ٍٞغ ٓن  ٩ًاص بهّ ال٣  مً ٩ً

ٓمي بّ اإلاخهلت اإلاٟاَُم ببٌٗ عبُّ صْن  َبُٗخّ ِٞم اإلاخٗظع ٓة بىاء ٦مِٟ  ْؤ legitimacy الكٕغ ؤْ  (power structure)ال٣
ٓم ٌٗض ،لظاControl الخد٨م ْؤ Dominance الؿُُغة  ٞالٗى٠ ، الٛمٓى مً ال٨شحر بها خُِي التي اإلاٟاَُم مً الٗى٠ مِٟ

ت بغؤي ألاؾغي  ٔ  لِـ ، الاظخمإ ٖلماء مً ألا٦ثًر ٓة الكغعي ٚحر الاؾخسضام ؤق٩ا٫ مً ق٨ال: " ؾٓ  ًٖ ًهضع ،٣ٞض لل٣
م ب٣هض ٞحها آزٍغً ؤْ آزغ يض ألاؾغة ؤًٖاء مً ا٦ثر ؤْ ْاخض ٓعة بزًاِٖم ؤْ ٢َِغ تهم م٘ جخ٤ٟ ال ْبه  بعاصتهم ْ خٍغ

ا ال ، الصخهُت ٓاهحن ج٣َغ ٓبت ال٣ ٓبت ٚحر ؤْ اإلا٨خ ٓة ؤْ الًبِ اؾخسضام" بإهّ  الاظخمإ ٖلم فى الٗى٠ ٌٗٝغ بط ، اإلا٨خ  ال٣

 
ًا
ٕ ٚحر اؾخسضاما ٓن  مُاب٤ ٚحر ؤْ مكْغ  تهضًض ؤْ ٞٗل ٧ل ؤهّ ٖلى ٦ظل٪ َْٗٝغ ، ما ٞغص بعاصة ٖلى الخإزحر قإهّ مً لل٣اه

ٓة اؾخسضام ًخًمً ٦ْىمِ باآلزٍغً ؤْ بالىٟـ ْالًغع  ألاطٔ بلحا١ في ال٣  ٞٗل َٓ الؿل٥ٓ ؤهماٍ مً ْبممخل٩اتهم،
ٓن  ْ آلازٍغً بًظاء ًخًمً ٩ً  

ًا
ٓبا ٓجغ، الاهٟجاع باهٟٗاالث مصح ٓن  ْؤن بض ال آزغ ٞٗل ٦ْإي ْالخ  في ًخمشل َضٝ لّ ٩ً

ٍٓت مهلحت جد٤ُ٣ ٓن  اظخماُٖت ٦ٓاَغة الٗى٠ بلى ًىٓغ ٢ْض ماصًت، ؤْ مٗى ٖٓت ؤٞٗا٫ مً ٖضص مً جخ٩  الٟاٖلحن،  مجم

ٓن  مٗحن، مدُِ في جدضر ت مً صعظت لِا ْج٩ .   ْاضحت ػمىُت ٞترة جمشل بدُض الاؾخمغاٍع

ٓا ٣ٞض الىٟـ ٖلماء ؤما  ال هٟؿُت لهغاٖاث هدُجت ، ؤلاخباٍ مً خالت ًٖ ًيخج الؿل٥ٓ ؤهماٍ مً همِ هّؤب الٗى٠ ٖٞغ

ٓعٍت ٢ّٓ الٟغص جيخاب قٗ ٔ  ًٖ للخىِٟـ الٗى٠ بلى ًلجإ ِٞٓ لظل٪ ؤَضاّٞ، جد٤ُ٣ ًٖ ْحٗ . ال٩امىت ؤلاخباٍ ٢ٓ

                                                           
  .14ـ، ص  1997الرياض، مركز الدراسات كالبحوث، أكادديية نايف العربية للعلـو األمنية،  ،"العنف العائلي "التًن ، مصطفى عمر ،.  1
. 112، ص 1982،اجمللد الثاين، بًنكت، دار الكتاب اللبناين، "المعجم الفلسفي"صليبة ، مجيل، 2
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  ٢ْض
َي

ّغِٝ
ٓم في الٗى٠ ُٖ   اإلاٗانغة ؤلاوؿاهُت الٗل

ًا
ٟا ، حٍٗغ

ًا
ٓم لِظٍ الٟلؿٟي اإلاعجم في ٞجاء مكابها  مًاص الٗى٠ بإن الٗل

٤ ْمغاصٝ للٞغ ٓة للكضة ، ْالٗى٠ُ ْال٣ؿ ٓن  الصخيء َبُٗت ًسال٠ قضًض ٞٗل ،٩ٞل بالٗى٠ اإلاخه٠ َٓ ، ٩ٍْ  
ًا
يا  مْٟغ

.  ٖى٠ُ ٞٗل ما بمٗجى ِٞٓ زاعط مً ٖلُّ

٫ٓ  ًم٨ىىا ج٣ضم ما ٖلى ْبىاء ٫ٓ  ؤْ ٞٗل ٧ل َٓ الٗى٠ بإن ال٣  مً وؿبت ؤًت ٨ٌٗـ نمذ ؤْ خغ٦ت ؤْ بقاعة ؤْ َمـ ؤْ ٢

ٍٓا ؤم ظؿضًا ؤ٧ان جضهذ مِما ألاطٔ ٓعجّ ْفي مٗى  .الىٟؿُت ؤْ اإلااصًت ن

٫ٓ  ٍْم٨ىىا   ال٣
ًا
ٓع  -ألاؾغي  الٗى٠  في ؤًًا ٓع٢ت َظٍ اَخمام مد ْاوي الؿل٥ٓ ؤهماٍ ؤخض:" ؤهّ ٖلى -البدشُت ال  صازل الٗض

ٓص ًٖ ًيخج ْالظي ألاؾغة ٍٓت ٚحر ٖال٢اث ْظ ٓاء ألاؾغة صازل ؾ ط بحن ؾ ظت الْؼ  ْفي ال٨ٗـ ؤْ ْألابىاء ألاب بحن ؤْ ْالْؼ
ٓاع لٛت ُٖاب  ".البىاء الح

 
ً
 : ألاؾغي  لٗى٫٠ اإلاإصًت ألاؾباب:  زاهُا

ْاٞ٘ خُض مً الٗى٠ ًسخل٠ الث ْألاؾباب الض ْاٞ٘ هاخُت ٞمً ، ْاإلاضل ْاٞ٘ في الازخالٝ ًإحي ٢ض الض  العج٩اب َٝغ ٧ل ص
ٓن  ٢ض اإلاغج٨ب الٗى٠ بن الٗى٠، خضاء ؤْ ، الاَاهت ؤْ الًغب مشل ْاخض ٩ً ْل٨ً الٖا  ؤبىائهم جإصًب في ألاَل صاٞ٘ الجيسخي،

ط صاٞ٘ ًٖ ًسخل٠ ظخّ، يغب في الْؼ  صالالث ًدمل  -اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى  -ألاباء يض الٗى٠ ٞةن الضالالث، هاخُت مً ؤما ْػ

غَييُت ٔ  ٖلى مَي  بٌٗ في -ًل٣ى ٢ض ْالظي ألابىاء، يض ألاباء ٖى٠ ًدملِا التي جل٪ ًٖ جسخل٠ ْهي ْاإلاجخم٘ الٟغص مؿخٓ
 طاث اإلاخٛحراث بٌٗ ٞان ٦ْظل٪ ، باإلاجخم٘ الش٣اُٞت اإلاٗاًحر طل٪ في ْجضٖمّ اظخماُٖت ْمباع٦ت اؾخدؿان ألاخُان

ت الٗال٢اث ٍَٓغ ٟا٫ يض بالٗى٠ الج ٓة بحن بالٗى٠ اإلاخهلت باإلاخٛحراث جغجبِ ال ألَا .  ؤلاز

 ًخٗل٤ ما ألاؾباب ٞمً ، ألاؾغة هُا١ صازل الٗى٠ ْاَغة بلى جاصي التي ألاؾباب مً ٖضص ٖلى هخٗٝغ ؤن هدا٫ْ  َْىا

. الٗى٠ ٖلُّ ٢ْ٘ الظي الطحُت الصخو ؤي باإلاٗى٠َّ ًخٗل٤ ما ْمجها ، بالٗى٠ ال٣اثم َْٓ باإلاّٗى٠ِ

 : بالٗى٠ بال٣اةم جخٗل٤ التي ألاؾباب -1

ٓصٍ ْالتي ؤلاوؿان، طاث مً جيب٘ التي ألاؾباب جل٪ ْهي ٢ٓاج٘ لىا جٓضح بط الٗى٠، ؾل٥ٓ هدٓ ج٣  الظًً ؤن ْالضعاؾاث ال
ٓن  ٓن  ؤٞغاص َم ألاؾغة صازل الٗى٠ ؤٞٗا٫ في ًدؿبب ٓن  ال ، الىاؽ ٖامت ْمً ، ٖاصً عة ًيخم ت ٞئت بلى بالًْغ  ؤْ مىدٞغ

  مٍغًت
ًا
٫ٓ  الباخشحن بٌٗ ل٨ً ، هٟؿُا ش ٖىضَم الظًً مً َم ألاؾغي  الٗى٠ ؤٞٗا٫ في اإلاؿبُحن مً ٖالُت وؿبت بن ٣ً  جاٍع

مت م٘ اط مً% 50 ؤن( Graford)َْٓ الباخشحن ؤخض ْظض ،٣ٞض* الجٍغ ٓن  الظًً ألاْػ ظاتهم ًًغب ٓا ؤن لِم ؾب٤ ْػ ً٢  
ًا
 ٢ْخا

ٓان إلاسخل٠ خض لٓي٘ الٍُغ٤ َٓ بل الٗاعى بالصخيء لِـ َاالء ٖىض الٗى٠ بن بط السجً، في .  آلازٍغً  م٘ الازخالٝ ؤل

ٓص : ًلي ما بلى ألاصبُاث في الٗى٠ الصخو اؾخسضام بلى جاصي التي ألاؾباب ْحٗ
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 .38، العدد الثالث كالثمانوف، السنة السابعة عشرة، ص1996، رللة الفكر العريب، شتاء"وليةأاألسرة العربية والعنف مالحظات "التًن،مصطفى عمر، 2
 .6، ص  www.saaid.net:شبكة ادلعلومات الدكلية  ،"العنف األسري وآثاره على األسرة والمجتمع"عبد اهلل بن أمحد ، العالؼ ،   3
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:  الخاَئت التربُت  -أ

ٓع  ْالتي ْؤؾغجّ ْمجخمّٗ بُئخّ في الٟغص ًخل٣اَا التي الخيكئت ْهي  بِذ ٧ل في ًدهل َبُعي ؤمغ ٦ْإهّ الٗى٠ ٞٗل لّ جه
ٓن  ٢ْض ؤؾغة، ٧ل ٦ىّٟ في حِٗل ط ٩ً  ٍْجٗلّ ، طَىّ في ًىُب٘ ألامغ َظا ًجٗل مما ، نٍٛغ مىظ الٗى٠ ٖلى جغبى ٢ض الْؼ

 ؤؾغجّ مً للٗى٠ ًخٗغى الظي الُٟل ؤن"  الحضًشت الضعاؾاث ؤزبدذ ٢ْض ، اإلاؿخ٣بل في الٗى٠ َظا إلاماعؾت ٖغيت ؤ٦ثر

ٓلخّ ٞترة ببان ٓن  َٟ   ؤ٦ثر ٩ً
ًا
ٓلخّ ٞترة للٗى٠ ًخٗغى لم الظي الُٟل طل٪ مً الٗى٠ اؾخسضام هدٓ مُال َٟ . .

ٓعاث ْمً خ٣اص ،طل٪ التربُت ؾٓء بلى الٗاثضة الخاَئت الظَىُت الخه ظت يغب في بإن الٖا   َٓ الْؼ
ًا
 يغب ؤن ؤْ ، لِا ؤنالخا

ظت ٓلت بةزباث ًغجبِ الْؼ   َاٖت ؤ٦ثر اإلاغؤة ؾُجٗل الًغب اؾخسضام ْؤن الُِبت، ٞغى ْ الغظ
ًا
ط ْاخترما  ْجىُٟظا للْؼ

ْامٍغ . أل

:  الىٟؿُت الٗىامل  -ب

ٜ ْهي ٓع  َْٓ الٗى٠ بؿل٥ٓ ال٣اثم الصخو لضٔ الىٟؿُت الاهٟٗاالث جَٟغ ٓمُت خُاجّ في الىٟسخي اإلاّٗى٠ِ قٗ  بالًٛب  الُ
  اإلاجخم٘ مً ًال٢ُّ الظي ْالًِٛ

ًا
ٓع  ظاهب بلى الٗمل في عئؾاثّ مً زانت  خب مً مغ٦ب اهٟٗا٫ هي التي بالٛحرة الكٗ

ٓع  الخمل٪ . بالًٛب ْالكٗ

ط بٛحرة ٌٗٝغ بما  الٗالم في اليؿاء مً ال٨شحر َْٗاوي  ق٪ ٖلى صلُل جغاَا هي بِىما مدبت ، صلُل ًغاَا التي الٗمُاء الْؼ
ّٖٓ ًٖ ْجسغظّ ٣ٖلّ اإلاّٗى٠ِ ج٣ٟض الىٟسخي الُاب٘ ٖلحها ٌٛلب التي ألاؾباب َْظٍ ، الش٣ت ْٖضم  هماطط مً ْ ، ٣ْٖلّ َ

ْان بلى جاصي ٢ض التي الىٟؿُت ألامغاى ْهي"الؿ٨ُىباجُت" الٗض حي ؤْ الىٟسخي الخسل٤ بدالت ٌٗٝغ ما ، ٓع  ًبضؤ ْبط ، الْغ  جُ
ٓباجُحن ٖىض الخل٣ُت الحاؾت ٓلت،خُض مىظ الؿ٩ُ ٓن  ًبضي الُٟ ٓباجُ   الؿ٩ُ

ًا
٧ٓا   ؾل

ًا
ْاهُا ْلى الؿىحن مىظ  ٖض  الٗمغ في ألا

.  خُاتهم ب٣ُت ختى مِٗم ْحؿخمغ

:  الا٢خهاصًت اإلاك٨الث   -ج

ٓاء ؤؾغجّ بػاء الٗى٠ اؾخسضام بلى ؤخُاها جضّٞٗ ْالتى ألاب ٣ًُُِا ال ْالتي ألاؾغة مدُِ في جدضر التي اإلاك٨الث ْهي  ؾ
ظخّ   ْهي ؤبىاثّ، ؤْ ْػ

ًا
ٛا ا جى٨ٗـ الظي ْال٣ٟغ الخُبت لصحىت جَٟغ  ألاؾغة، بػاء ألاب ٢بل مً الٗى٠ ؾل٥ٓ ب٣ُام آزاَع

ٓن  ْال٣ٟغ ٞالبُالت ٓع  مً طل٪ بلى ْما ْالضً ض ؤم ط ٖلى الىٟؿُت الًٍٛٓ مً  جٍؼ ض الْؼ ٓعٍ مً ْجٍؼ  ْال٠ًٗ، بالعجؼ قٗ
  ال٣ٟغ ٌٗخبر ال

ًا
ٍٓلت ػمىُت مضة اؾخمغاٍع خا٫ في بال الٟغص شخهُت ٖلى مازغا   ٖاوى بطا ٞاإلوؿان ، َ

ًا
  ي٣ُا

ًا
، ماصًا

ًا
 ما٢خا

  ٞةهّ ، ْألازال٢ُت الضًيُت بالتربُت ًخمخ٘ ٧ْان
ًا
  ٞالٗى٠ ،الٗى٠ اؾخٗما٫ بلى ًى٣لب ما هاصعا

ًا
  لِـ"  بطا

ًا
ىا ٝ بًِٛ َع  ْْغ

ً َٓ ما ب٣ضع ما ٢ْذ في ؾِئت ا٢خهاصًت ٓاجغ َع ٢ْاث مّغ  ٖلى ؾاللخّ ْٖلى الٟغص ٖلى جإزحٍر ْاؾخمغاع الًِٛ َظا بخ .  ألا

:  ألازال٢ُت الاهدغاٞاث   -ص

ٓع  قغب مشل ض جاجج  التي ْاإلاؿ٨غاث الخم   ألاؾغة بٞغاص يض للٗى٠ اللجٓء بلى بالخالي ْجاصي الٗاثلُت الخالٞاث مً ْجٍؼ

ض ٦بحر بك٩ل اإلاسضعاث ،ٞخٗاَي ٓم ْفي ، لكٍغ٪ الٗى٠ زُغ مً ًٍؼ ٓع  مً ٪ 41 بلى  ٪ 22 بحن اليؿبت في ، الؿ٩ان ٖم  الظ٧

                                                           

 .153ـ ، ص1975خركف، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القاىرة،  ط األكذل، آ، ترمجة زلمد أمحد غارل ك"العدوان البشري"أنتوين ستور،1
  .219منشأة دار ادلعارؼ، بدكف رقم الطبعة كالتاريخ، ص: ، اإلسكندرية " اا وتقويمً المجرم تكوينً  "رمسيس ، هبناـ ، 2

3
 -Graham, K. et al. (2004). Alcohol, gender and partner aggression: A general population study of British 

adults.  Addiction Research and Theory, pp; 385-401. 
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ٓاصر اعج٨بذ التي ٨ت الٗى٠ ؤٖما٫ جغج٨ب التي ؤلاهار مً ٪ 33 بلى ٪ 10 ْبحن ، الكٍغ٪ م٘ ٖى٠ خ  بٗض ْجدضر ، الكٍغ

٫ٓ  جىا٫ْ  .  ال٨د

الم وؾاةل -َـ :  اإلاسخلٟت ؤلٖا

 
ًا
الم ؤظِؼة ج٣ضم ما ٦شحرا   ؤلٖا

ًا
ٓاتها اإلاغثُت ْزانت   طل٪ ْمً الٗى٠، ٖلى حصج٘ مكاَض مً  لِا خهغ ال ْالتي اإلاسخلٟت ٢ْى

ط جضٞ٘ التي الٗىُٟت ألاٞالم مكاَضة ت  َظٍ صحت مض الضعاؾاث ؤزبدذ ٢ْض ؤؾغجّ، ٖلى عؤٔ ما جُب٤ُ بلى بالْؼ  ؤن بط الىٍٓغ
الم لٓؾاثل الخٗغى  مماعؾت ٖلى ْجدغيّ جضّٞٗ ما ب٣ضع الٟغص ًٖ جىٟـ ال  الٗىُٟت اإلاماعؾاث حٗغى التي زانت ؤلٖا

 . الٗى٠ُ الؿل٥ٓ

ٓص ٖلى ألابدار صلذ ٢ْض مت وؿبت اعجٟإ بحن ٖال٢ت ْظ ٓن  زال٫ مً اإلاكاَض الٗى٠ ْبحن الجٍغ   الخلٍٟؼ
ًا
ت ٖمال  الخٗلم بىٍٓغ

   جغص ؾٝٓ التي الاظخماعي
ًا
ٓع٢ت، بهظٍ جباٖا ْلي الاثخالٝ مىٓمت وكغث ٣ٞض ال ٓوي الٗى٠ يض الض   الخلٍٟؼ

ًا
ٓالي اؾخٛغ١  بدشا  خ

ا 22) ٓن  الترا٦مي ألازغ ؤِْغ( ٖامًا ٫ٓ  التى ْ هخاثجّ لخِٓغ ؾىت ٖكٍغً ختى  ًمخض الظي للخلٍٟؼ  مباقغة ٖال٢ت َىا٥ بإن: )ج٣
ٓن  حٗغى التى الٗى٠ ؤٞالم ٖغى بحن مت ْاعجٟإ الؿخِىاث في بالخلٍٟؼ ٢ْالذ(ْالشماهِىاث الؿبُٗىاث في الجٍغ  بن: اإلاىٓمت ،

ْح ما ٓن   في الٗى٠ اٞالم ٖغى ؾببها الٗالم ؾاثغ في الٗى٠ ؤٖما٫ مً% 50 بلى% 25 بحن ًترا .  ْالؿِىما الخلٍُٟؼ

(: الطخُت) الٗى٠ ٖلُه بال٣اةم جخٗل٤ أؾباب  -2

 التي ْالخ٣الُض الٗاصاث في جخمشل ْالتي الٗى٠ يضٍ ًماعؽ الظي للٟغص الاظخماُٖت الش٣اٞت بلى جغظ٘ التي ألاؾباب َظٍ ْمً
ٓمت مىظ الٟغص ْحكغبها اإلاجخم٘ اٖخاصَا   م٣خًُاتها خؿب الغظل مً جخُلب ْالتي ، ؤْاٍٞغ وٗ

ًا
ٓلت مً ٦بحرؤ ٢ضعا  في الغظ

ٓة الٗى٠، ؾل٥ٓ زال٫ مً ٧ان ْبن ختى ؤؾغجّ ٢ُاصة ٓلخّ م٣ضاع ًبحن الظي اإلا٣ُاؽ هٍٓغ في ٌٗضان ألجهما ْطل٪ ، ْال٣  عظ
ٕٓ َْظا ، الغظا٫  ؤمام   ًدىاؾب الى

ًا
ت الش٣اٞت مً ٖالُت صعظت ٖلى اإلاجخم٘ ًدملِا التي الش٣اٞت م٘ َغصًا  ٧ان ٩ٞلما ، ألاؾٍغ

ٓعي الش٣اٞت مً ٖالُت صعظت ٖلى اإلاجخم٘ ْع  جًاء٫ ٧لما ْال ْاٞ٘ َظٍ ص   جىٗضم ختى الض
ًا
با  ْٖلى الغا٢ُت، اإلاجخمٗاث في ج٣ٍغ

ْاٞ٘ َظٍ جإزحر صعظت جسخل٠ بط ، اإلاخضهُت الش٣اٞت طاث اإلاجخمٗاث في طل٪ مً ال٨ٗـ  ز٣اٞت جسل٠ صعظت بازخالٝ الض

.  اإلاجخمٗاث

خ٣اصاث بٌٗ حؿاَم الؿُا١ َظا ْفي ٦ظل٪ اث الخاَئت الٖا ٓم التي الؿِئت ْالخهٞغ  للٗى٠ حٗغيِا في( الطحُت) بها ج٣
خ٣اصاث َظٍ ْمً ، ألاؾغة صازل اث الٖا :  ًلي ما ْالخهٞغ

                                                           
 .73، ص1994ادلملكة العربية السعودية، الطبعة األكذل،  ،، مكتبة العبيكاف ، الرياض"كيف تؤثر وسائل االعالم"احلضيف ، زلمد بن عبد الرمحن،  1

 
. 129 ، ص1986دار الكلمة الطيبة، الطبعة األكذل،: ، القاىرة " مام الفيديو والتلفزيونأسرة المسلمة ألا"كجك ،مركاف، 2

 
، رسالة ماجستًن "حظة االجتماعية بمدينة الرياضالعنف األسري وعالقتو بانحراف األحداث لدى نزالء دار المال"ادلطًنم ، عبد احملسن بن عمار ، 3

 .15، 14، ص 2006منشورة، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض سنة 
 

 .20-19، ص 2002، نفس ادلرجع السابقطريف ،شوقي ،  4
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ْلت بالجاوي الاؾتهاهت -1   طل٪ بٗض مىّ الاهخ٣ام بلى ًضّٞٗ مما آلازٍغً ؤمام قإهّ مً الخ٣لُل ْمدا
ًا
 ؤلاطال٫ ُّٞ ًغص اهخ٣اما

٠٢ٓ، طل٪ خُا٫ ؾلبذ التي ٦غامخّ ُّٞ َْؿترص ؼة الىماطط َظٍ ْمً اإلا ِٟ ط مجاصلت: اإلاؿخ  ْاهخ٣اص ؤ٩ٞاٍع ْجد٣حر  الْؼ
اجّ   جهٞغ

ًا
  اهخ٣اصا

ًا
ً؛ألامغ ؤمام الطٖا ت بزاعة بلى ًاصي الظي آلازٍغ ط ْبخؿاؽ ظِت مً الحايٍغً آلازٍغً سخٍغ   الْؼ

ًا
 بخؿاؾا

 
ًا
ْهُا   ٍْضّٞٗ خُٟٓخّ ًشحر  ص

ًا
خضاء بلى ؤخُاها ظخّ ٖلى الٖا   اإلابرح بالًغب ْػ

ًا
ا  ْطل٪ مجها اهخ٣اما  مكِض ؤمام لّ ْبَاهتها لخد٣حَر

 .الىاؽ مً

  الىماطط َظٍ مً ٦ظل٪
ًا
ٓالضحهم ألابىاء اؾخٟؼاػ ؤًًا ٓن  خحن ل ب خُىما اإلاجز٫  في يٓياء ًشحرْن ؤْ ، صعاؾتهم حهمل   ألاب ًٚغ

ٓتهم ٖلى ٌٗخضْن  خحن ،ؤْ ْالِضْء الغاخت في ٓن  خحن ؤْ ، ؤز ً ى بإصاء الالتزام ًٞغ .  الضًيُت الْٟغ

ظت جبلض مضٔ ٦ظل٪ -2 ظِا ًٖ اإلاؿخمغ ْجمىِٗا الجيسخي، الْؼ بها خحن ْػ ٫ٓ  مىّ خظع الظي ألامغ َظا ، ًٚغ  هللا نلى  هللا عؾ

 ْؤؾباب ،الترمظي عواٍ(. الخىىع  ٖلى ٧اهذ وئن ٞلخأجه لخاحخه ػوحخه صٖا الغحل ئطا:) ٢ا٫ ٖىضما خضًشّ في ْؾلم ٖلُّ
ظِا ًٖ اإلاغؤة جمّى٘   جسخل٠ الٗهغ َظا في ْػ

ًا
  الٗمل مً حٗاوي التي الٗاملت اإلاغؤة  ٖىض زانت ، الؿاب٤ في ٧اهذ ٖما ٢لُال

ظِا ًٖ جمخى٘ ظٗلِا مما ، الجؿضًت ٢ضعتها ْؤز٣ل الىٟؿُت للًٍٛٓ حٗغيِا مً ػاص الظي ألامغ البِذ، ْزاعط  صازل  في ْػ
ا١ الخٗب جإزحر جدذ ألاخُان مً ٦شحر ط ًخسظ ؤن بلى ًاصي َْظا ، ْؤلاَع   الْؼ

ًا
٧ٓا ٓب ٚحر ؾل ظت ٢بل مً ُّٞ مٚغ   الْؼ

ًا
  ؤخُاها

. الُال١ بلى ختى ًهل

اث اإلاٗخ٣ضاث -3 ظت ؤن حٗخ٣ض ْالتي الٛغب مً ظاءث التي ْالىٍٓغ ظِا بمٗاهضتها الْؼ  ْطل٪ ْاؾخ٣اللُتها طاجُتها جشبذ لْؼ
 
ًا
اث جُب٣ُا المُحن مً ٍٞغ٤ بها ًىاصي التي اإلاغؤة بخدغع  جىاصي التى للىٍٓغ : ألا٩ٞاع َظٍ ٖلى ألامشلت ْمً. اليؿاء ْزانت  ؤلٖا

غ جضعي التي جل٪ ٫ٓ  في ُػعٖذ ْالتي ، اإلاغؤة جدٍغ ْلً بها ٞخإزغن  اليؿاء بٌٗ ٣ٖ ً صازل جُب٣ُِا ْخا  ؤ٦ثر ٞإنبدً ، ؤؾَغ
ٓا٠٢ ٖغيت اط ٢بل مً الٗى٠ إلا   ٖجها ًيخج ْالتي ؤألْػ

ًا
ظت بَما٫ ألاخُان بٌٗ في ؤًًا ٓاظباث لبٌٗ الْؼ ظُت ال  ؤْ ، الْؼ

ٍْت هٟؿِا اٖخباع   للغظل مؿا
ًا
.  شخيء ٧ل في لّ ِْهضا

ْلتها ْٖضم يضَا اإلاماعؽ بالٗى٠ الطحُت عيا ٦ظل٪ -4 َٓا بجها بل ، حُٛحٍر مدا عة جضٖ ظت جخهٝغ ؤن بلى الًْغ  الْؼ
اث  جدذ جتر٦ِم ؤن مً ؤَٟالِا ٖلى ألام زٝٓ مشل يضَا، ٖىّٟ في ٌؿخمغ اإلاّٗى٠ِ ًجٗل مما الجاوي ًٖ مضاٞٗت جهٞغ

 اإلاجخم٘ ْلم مً ٖجها ًيخج ْما الُال١  مً الطحُت زٝٓ ظاهب بلى ، ْآزغ خحن ٧ل في ٖلحهم ٌٗخضي ْالم ؤب عخمت

  للجاوي الطحُت اإلاغؤة خب طل٪ ، للمُل٣ت
ًا
ْلت الهبر بلى ًضِٞٗا خبا اجّ ْحٗضًل إلنالخّ مجها مدا  صعاؾت ٟٞي"  ، جهٞغ

ظاث مً ُٖىت ٖلى ؤظٍغذ ٓن  ْالتي مهغ في الْؼ ظت 52 مً جخ٩ ْلى الؿىت بٗض يغبً ٢ض مجهً%  70 مً ؤ٦ثر ؤن جبحن ْػ  مً ألا

اط ٔ  ؤي ٣ًضمً لم ؤجهً بال ، الْؼ ظت قٗغث ؤن بٗض ؤي ؾىت، 12 بٗض بال الغؾمُت الُِئاث بلى  ق٩ٓ  الٗالط مً بالُإؽ الْؼ
.  ظِت مً

م ملحّٓ حكاب٪ في البٌٗ ببًِٗا جغجبِ ؤجها عؤًىا التي ألاؾغي  الٗى٠ ؤؾباب ؤَم ؤن بلى هسلو  مً ْالتي ازخالِٞا، ٚع
ٝ الٗاثلت صازل الا٢خهاصًت ألاػماث ؤبغػَا ٓاظِِا التي الهٗبت اإلاِٗكُت ْالْٓغ   ْالتي ألاؾغة عب ً

ًا
ػ بلى جاصي ما ٚالبا  بْغ

                                                           
 .60، صنفس ادلرجع السابقطريف ، شوقي ،  1
أكادديية نايف العربية للعلـو ،، رسالة ماجستًن منشورة"العدواني لدى األطفال الصم العالقة بين مفهوم الذات والسلوك"عويض، زلمد عواض، 2

                  .58  –57، ص 2003األمنية، الرياض، 
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ا بلى جاصي ْعبما ، ألاؾغة ؤٞغاص بحن  ْال٣ٗلُت الىٟؿُت الايُغاباث بلى ؤًًا جاصي ْ الٗاثلُت الخالٞاث  ؤٚلب في جضمحَر

. ألاخُان

 
ً
ت اإلا٣اعباث:زالثا : ألاؾغي  الٗى٠ لٓاَغة اإلاٟؿغة الىٍٓغ

، مخإزغا  ألاؾغي  الٗى٠ بضعاؾت الٛغب في الىٟـ  ٖلم ٖلماء ْ  الاظخمإ ٖلماء اَخمام بضؤ ل٣ض
ًا
٫ٓ  ؤن ْوؿخُُ٘ وؿبُا  ه٣

  الىٟـ ٖلم ٖلماء ْ الاظخمإ لٗلماء ٨ًً لم بط اإلااضخي ال٣غن  ؾبُٗيُاث ٢بل بإهّ
ًا
ٓصا  هدُجت ْل٨ً ألا٤ٞ، َظا في جظ٦غ ظِ

٩ا لحغب ٠٢ٓ ظاهب ُٞدىام،بلى في ؤمٍغ ٩ي الٗام الغؤي م  الاظخماعي ْالاخخجاط الؿُاسخي، ْال٣خل ٖى٠ُ، ٦ؿل٥ٓ ألامٍغ
مت ال٣خل مٗضالث ْاعجٟإ الٗى٠ُ ٩ي الٛغبي اإلاجخم٘ في ْالجٍغ   ْألامٍغ

ًا
ٓصة ، زانت ٍٓت الحغ٦ت ْٖ ٓع  اليؿ ، مغة للِٓ  ؤزٔغ

ت الخدضًاث بلى بياٞت ٓطط لِا حٗغى التي الىٍٓغ  الاظخمإ ٖلماء بضؤ الهغاعي، الاججاٍ ؤصحاب ظاهب مً ؤلاظمإ هم
ٓن  الىٟـ ْٖلماء ٓظِ ٓصَم ً ٢ٓٝٓ ْطل٪ ألاؾغي  الٗى٠ لضعاؾت ظِ ت ٖلى لل ْاّٞٗ ؤؾبابّ مٗٞغ  ْآزاٍع ْجٟاٖالجّ ْ جمّ ْص

. ٖام بك٩ل ْاإلاجخم٘ ْالُٟل اإلاغؤة مً ٧ل ٖلى

اث حٗضصث ٢ْض ْاٞ٘ الٗى٠ ؤق٩ا٫ لخٗضص هدُجت  للٗى٠ اإلاٟؿغة الىٍٓغ  َظٍ مً البٌٗ َىا ْؾيخٗغى ، ْعاءٍ التي ْالض

ت اإلا٣اعباث ٓص ٦ُُٟت لىا جٟؿغ التي الىٍٓغ :  الٓاَغة َظٍ ْظ

ت -1 :  الاحخماعي الخٗلم هٍٓغ

ت َظٍ اث مً الىٍٓغ ْلذ التي الىٍٓغ  اإلااؾـ َٓ(  باهضعوي)  الٗالم َْٗخبر ْالخٟؿحر ْالضعاؾت بالبدض الٗى٠ ؾل٥ٓ جىا
ت اإلا٣اعبت لِظٍ ألا٫ْ  ، ٨ٍْدؿب ًخٗلم ؾل٥ٓ ؤهّ ٖلى الٗى٠ ٞؿغ ٢ض ْ الىٍٓغ

ًا
 اإلا٣اعبت َظٍ ؤصحاب ها٢ل ٢ْض اظخماُٖا

: عثِؿُت ؤبٗاص زالزت  زال٫ مً الٗى٠ ْاَغة

ْع  وكإة  -ؤ . ْالخ٣ُض ْاإلاالخٓت الخٗلم بإؾلٓب الٗى٠ ظظ

ٓص زال٫ ْمً -ب . الٗى٠ ٖلى اإلادغى الخاعجي الضاٞ٘ ْظ

ؼ ٦ظل٪-ظـ ْان ؤْ بالٗى٠ ال٣اثم ؾل٥ٓ حٍٗؼ . الٗض

 مهاصع زالزت َْىا٥ ْالخ٣لُض اإلاالخٓت زال٫ مً  ْم٨دؿب مخٗلم الٗى٠ ؾل٥ٓ مٗٓم ؤن ٖلى  Bandore(باهضوعي) ًا٦ض
 الىماطط ْجإزحر ألا٢غان ْجإزحر ألاؾغي  الخإزحر مغخلت جإحي ْبٗضَا الٗى٠ ؾل٥ٓ بمالخٓت بضاًت الٗى٠ الٟغص مجها ًخٗلم

ت ٓن  الغمٍؼ ٓلت ؾً في ألاٞغاص ؤن بلى َْكحر ، ٧الخلٍٟؼ ٓن  الُٟ  مالخٓت زال٫ مً بالٗى٠ جدؿم التي الؿل٥ٓ هماطط ٨ًدؿب
ْاهُت ال٨باع ؤٖما٫ ٟا٫ ؤن بمٗجى الٗض ٓن  ألَا ما٫ ًخٗلم  مجهم ألا٦بر ْزانت آلازٍغً ؾل٥ٓ ج٣لُض ٍَغ٤ ًٖ الٗضاثُت ألٖا

٠ًٍُْ ،
ًا
ْاوي الؿل٥ٓ ا٦دؿاب ٖلى الجماٖت جإزحر ؤن اإلاِخمحن الٗلماء مً البٌٗ ؾىا  الىماطط ج٣ضًم ٍَغ٤ ًٖ ًخم الٗض

ْاهُت ْجها لؤلَٟا٫ الٗض ؼ ٍَغ٤ ًٖ ؤْ ٣ُٞلض ْاوي الؿل٥ٓ حٍٗؼ ْزّ إلاجغص الٗض . خض

ت ْجٟترى ٓاؾُت ٣ِٞ ًدك٩ل ال الٗى٠ ؾل٥ٓ ؤن الاظخماعي الخٗلم هٍٓغ   ْل٨ً ْاإلاالخٓت الخ٣لُض ب
ًا
ٓص ؤًًا ٓظ ؼ ب  الخٍٗؼ

ْاوي ٦ؿل٥ٓ الٗى٠ حٗلم ْؤن   جلٗب التي اإلا٩اٞإة ؤْ الجؼاء ٖلحها ٌٛلب ٖملُت ٖض
ًا
ْعا   ص

ًا
ْان الاؾخجابت ازخُاع في مِما  بالٗض

ا َؼ ٓا٠٢ ؤٚلب في الٟغص بلحها ًلجإ ٖاصة جهبذ ختى ْحٍٗؼ ٓن  ٢ْض ؤلاخباٍ، م ؼ ٩ً ْان بقبإ مشل ماصي زاعجي الخٍٗؼ  الٗض
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ّ مشحر بػالت ؤْ ، مدؿٓؾت م٩اٞإة ؤْ مدبِ لضاٞ٘ ؼ ؤْ ، ٦ٍغ ْاجهم ٖلى ؤزٍغً م٩اٞإة مالخٓت مشل مٗىٓي  حٍٗؼ  ٖلى ٖض

.  الظاث ج٣ضًغ

ت - 2 :  الؿلى٦ُت الىٍٓغ

 ٔ   حٗضًلّ ٍْم٨ً ا٦دكاّٞ ًم٨ً ؾل٥ٓ ؤي قإن قإهّ الٗى٠ ؤن اإلا٣اعبت َظٍ ؤصحاب ًغ
ًا
ٓاهحن ٣ْٞا  ع٦ؼث ْلظل٪ ، الخٗلم ل٣

٦ُٓت ْالضعاؾاث البدٓر ٓن  خ٣ُ٣ت ؤهّ ٖلى للٗى٠ صعاؾتها في الؿل ْمً البِئت مً مخٗلم بغمخّ الؿل٥ٓ ؤي ْهي بها ًامى ، 
ٓع  الصخو لضٔ ٌٗؼػ  بما جضُٖمِا جّم  ٢ض الٗى٠ ؾل٥ٓ ما شخو مجها ا٦دؿب التي اإلاسخلٟت الخبراث ٞةن زم  الاؾخجابت ِْ

ْاهُت ٓا٠٢ حٗغى ٧لما الٗض . اإلادبُت للم

ٖٓت  ال٣ُام بلى  اإلا٣اعبت َظٍ ؤصحاب اهُل٤ ٢ْض ٦ُٓت عاثض ًض ٖلى البضاًت في ؤظٍغذ  الخجاعب مً بمجم  حىن )  الؿل

ٓبُا ؤن ؤزبذ خُض( واَؿىن  ٓاِٖا الٟ   ٖالظِا ًم٨ً زم ْمً الخٗلم بٗملُت م٨دؿبت اإلاسخلٟت بإه
ًا
٧ٓي للٗالط ٣ْٞا  الظي الؿل

ٓطط َضم ٖلى ٌؿدىض ٓطط بىاء ْبٖاصة ؾٓي  الٛحر الخٗلم مً هم .  ال٨ٗـ ؤْ ؾٓي  ظضًض حٗلم هم

ت   -3 : البُىلىحُت الىٍٓغ

ت َظٍ ٓامل تهخم الىٍٓغ ٓظُت بالٗ ٓل ٓهاث، ْالهبُٛاث، الجيؿُت ٧الجُىاث الٟغص الخي ال٩اثً لضٔ البُ  ْالجِاػ ْالِغم
٦ُٓمُاثُت، ْالخإزحراث الهماء، ْالٛضص ْالالمغ٦ؼي، ، اإلاغ٦ؼي  الٗهبي ٔ  التي اإلاش في ال٨ِغباثُت ْألاوكُت البُ  حؿاَم بإجها جغ

ٓع  في ْاوي الؿل٥ٓ ِْ  مً ٖضص َىا٥ ؤن بلى م1977(مؿاًغ) ْصعاؾت م1970(ماع٥) صعاؾت ؤقاعث ٣ٞض ألاٞغاص، لضٔ الٗض
لت الُغفي ْالجِاػ الجبهي الٟو ْهي ؤلاوؿان مش ؤهٓمت في اإلاىا٤َ ٓع  ًٖ مؿْا ْاوي الؿل٥ٓ ِْ  بوؿان، ؤي لضٔ الٗض

 اإلاش مً اإلاى٣ُت َظٍ في الٗهبُت الخٓنُالث بٌٗ الؾدئها٫ الجغاخاث  مً الٗضًض بظغاء طل٪ ٖلى بىاءًا  ؤم٨ً ْل٣ض
ٍٓل ٓهاث بحن الٗال٢ت ًٖ ؤما الِضْء، بلى الٗى٠ خالت مً ؤلاوؿان لخد ْاهُت الِغم ْاهُت ؤن اجطح ٣ٞض ْالٗض ٓع  ٖض  لِا الظ٧

ٓجي م٩ان ٓل ٓن  مغجبِ بُ ٓعة ظيـ بهغم ٓع  ؤن بلى م1971( حا٧لحن) ؤقاع زم ْمً الظ٧ ٓظّ الظ٧ ْاهُت ؤ٦ثر ٖام ب  ؤلاهار مً ٖض
ْع  َىا٥ ألن  ْطل٪ ٓن  ًلٗبّ ص ٓعة َغم ْان ٖال٢خّ في الظ٧   جٓنل ما٥ ، ْالٗى٠ بالٗض

ًا
 ؤن ماصاَا مِمت خ٣ُ٣ت بلى ؤًًا

ٓن  ؤن حؿخُُ٘ ؤلاهار ْاهُت ؤ٦ثر ج٩ ٓع  مً ٖض ٓاؾُت الظ٧ ٓن  حٗضًل ب ٓٙ ٞترة في لضحهم الظ٦غي  الِغم .  البل

ت   -4 :  الاهٟٗالي الٗضوان هٍٓغ

اث مً هي ُت الىٍٓغ ٔ  التي  اإلاٗٞغ ٓن  ؤن ًم٨ً الٗى٠ ؤن جغ ٩ً  
ًا
  ًجضْن  ألاشخام بٌٗ َىا٥ ؤن خُض ممخٗا

ًا
 في اؾخمخاٖا

ً،باإلياٞت بًظاء ،ِٞم مىاٞ٘ بلى آلازٍغ ٓن  ؤزٔغ ٓلتهم بزباث ٌؿخُُٗ ٓا عظ ٍٓاء ؤجهم ٍْٓضح ْ  ؤ٢ ٓن  ْؤجهم ؤَمُت، ْطْ  ٨ًدؿب
ن ِٞم ْلظل٪ الاظخماُٖت، اإلا٩اهت ْان ؤن ًْغ ٓن  الٗض ٩ً  

ًا
ا   مجٍؼ

ًا
ْاجهم ٖلى م٩اٞإتهم اؾخمغاع ْم٘ مغيُا  في ًجضْن  ٖض

ْان ، بزاعتهم جخم لم بطا ختى آلازٍغً ًاطْن  ِٞم ، لِم مخٗت الٗض
ًا
ٓا ضجغ ؤنابهم ٞةطا اهٟٗالُا  اإلام٨ً ٞمً ؾٗضاء ٚحر ٧ْاه

ٓا ؤن ْاوي مغح في ًسغظ ْاٞ٘ مً ٖضص ٌٗؼػٍ الٗى٠ َظا بن ، ٖض ْاٞ٘ َظٍ ْؤخض ْألاؾباب الض ْاهُحن َاالء ؤن الض  الٗض
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ضْن  ٓا ؤن ًٍغ ٍٓاء ؤجهم ألهٟؿِم ْعبما للٗالم ًبِى الّبض ؤ٢ ٓا ؤن ،  ؤظٍغذ التي الضعاؾاث ؤ٦ضث ْالاهدباٍ،٣ٞض باألَمُت ًدٓ
ٓا ؤن ًم٨ً َاالء بإن اإلاغا٣َحن الجاهدحن مً الٗىُٟت الٗهاباث ٖلى ٓاظِ   آلازٍغً ً

ًا
 اإلاخٗت ؤظل مً بل ؾبب ألي ال ٚالبا

ٓن ًدو التي ٓة ؤلاخؿاؽ جد٤ُ٣ بلى باإلياٞت باآلزٍغً ألالم بهؼا٫ مً ٖلحها ل   ْالؿُُغة ْالًبِ بال٣
ًا
ب٣ا ٓطط لِظا َْ  الىم

ْان جٟؿحر في ْان ؤٖما٫ ٞمٗٓم الاهٟٗالي الٗض ت َظٍ في ٞالتر٦حز ج٨ٟحر صْن  جِٓغ الاهٟٗالي الٗض ْان ٖلى الىٍٓغ  ٚحر الٗض
  اإلادؿم

ًا
ت َظٍ ٖلحها جغج٨ؼ التي ألاؾاؽ زِ َظا َْٗجي بالخ٨ٟحر، وؿبُا  ٖلى ٦بحر جإزحر لِا ألا٩ٞاع ؤن اإلاا٦ض ْمً الىٍٓغ

ن الشاثٍغً ٞاألشخام الاهٟٗالي الؿل٥ٓ   بزاعتهم ؾبب ٌٗخبرْهّ بما ًخإزْغ
ًا
م ب٨ُُٟت ْؤًًا   .الاهٟٗالُت لحالتهم جٟؿحَر

ت  -5 :   ؤلاخباٍ هٍٓغ

ت َظٍ جٟترى   ًإحي َٓ الٗى٠ُ الؿل٥ٓ ؤن الىٍٓغ
ًا
ْؤن خُاجّ في الٟغص بّ ًمغ التي لئلخباٍ هدُجت صاثما   ؤلاخباٍ ،

ًا
 ًاصي صاثما

ت َظٍ جا٦ض ،٦ما لئلخباٍ ْخخمُت َبُُٗت هدُجت ًإحي الٗى٠ ؤن ؤي الٗى٠ ؤق٩ا٫ مً ق٩ل بلى  لّ الٗى٠ ؤن ٖلى الىٍٓغ
ؼي  صاٞ٘ ٓاؾُت ًخدغ٥ ال ل٨ً صازلي ٍٚغ ؼة ب ت جبِىّ ٦ما الٍٛغ ٓامل لخإزحر هدُجت بل الٛغاثؼ، هٍٓغ  الٗالم ٍْا٦ض زاعظُت ٖ

ت َظٍ عاثض( صوالعص) ْاوي الؿل٥ٓ ؤن الىٍٓغ  ( مُلغ) الٗالم بّحن ْل٣ض لئلخباٍ َبُُٗت هدُجت الٗض
ًا
 ٌؿخجُب ؤلاوؿان ؤن  ؤًًا

ْان، مجها ٦شحرة باؾخجاباث لئلخباٍ ٝ بدؿب ًدؿببّ ال ٢ْض الٗض ْان ؤن ٦ما ؤلاخباٍ ٞحها ًخم التي الْٓغ   الٗض
ًا
 ًدضر ٚالبا

ٓاضح مً ٞةن مؿب٤،لظا بخباٍ صْن  مً عة ًاصي ال ٢ض ؤلاخباٍ ؤن ال ْان بلى بالًْغ ٠٢ٓ َْظا الٗض  َبُٗت ٖلى ًخ

ْاوي الؿل٥ٓ ٢م٘ بلى ًاصي ؤلاخباٍ،٣ٞض ْان ٣ٖاب ؤهّ ٖلى لئلخباٍ  الٟغص هٓغ بطا زانت الٗض  . للٗض

ت ج٨ٟي ال ْم٣ٗضة قاث٨ت مؿإلت ألاؾغي  الٗى٠ مؿإلت ؤن بلى ؾب٤ مما هسلو  ْفي ، جٟؿحٍر ؤْ ِٞمِا في ْاخضة هٍٓغ
ٓامل مً بالٗضًض جغجبِ ألاؾغي  الٗى٠ مك٩لت ؤن الح٣ُ٣ت  ْالىٟؿُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت الٟغصًت ْاإلاخٛحراث الٗ

ت مً ًجٗل الظي ألامغ ْالبُئُت، . ص٤ُ٢ ٚحر ؤمغا الٓاَغة  لِظٍ جٟؿحٍر جضعي مىٟغصة ْاخضة هٍٓغ

 
ً
: وألابىاء اإلاغأة ٖلى ألاؾغي  الٗى٠ ْاَغة آزاع:عابٗا

ٓمي للخٟاٖل مجا٫ ؤ٫ْ  هي ألاؾغة حٗخبر ٓخُض ألا٫ْ  اإلا٩ان ٞهي ، للٟغص الُ  بخل٣اثُت الٟغص ُّٞ ًخٟاٖل بن ًم٨ً الظي ْال
 
ًا
بت اإلاٟاع٢ت ْل٨ً اإلااؾؿاث، ٢ِغ ًٖ بُٗضا ٩ا ٟٞي الٗى٠، ؾل٥ٓ ٞحها ًِٓغ التي اإلاجاالث ؤ٦ثر  ؤجها ْاإلادحرة الٍٛغ  جا٦ض ؤمٍغ

مت الصخو حٗغى اخخما٫ ؤن ؤلاخهاثُاث خضاء ؤْ اٚخهاب ؤْ ٢خل لجٍغ ٓاؾُت الٖا  اخخما٫ مً ؤ٦بر ألاؾغة ؤًٖاء ؤخض ب

ٓاؾُت الجغاثم َظٍ إلاشل حٗغيّ غاب،٦ما ب ٓاؾُت اعج٨بذ لليؿاء الٗمض ال٣خل ظغاثم مً% 20 ؤن ألٚا اظًِ ب  ؤن ٦ما ؤْػ
ظاتهم ٖلى ٌٗخضْن  الغظا٫ مً% 12   ٖام ٧ل ْػ

ًا
با ٓن  اإلاٗض٫ َظا ْؤن ج٣ٍغ اظِم ٖلى اليؿاء اٖخضاء في ممازل ٩ً   .ؤْػ

اثِٟا ال٣ُام ٖلحها الهٗب مً ٍْجٗل ألاؾغة، خغ٦ت بٖا٢ت في ألاؾغي  الٗى٠ ٌؿاَم  ٖلى جِٓغ التي آلازاع جسخل٠ْ ، بْٓ
ٓن  لم الظي ٞالُٟل ، الٗى٠ ٖلُّ ٣ً٘ الظي الصخو بازخالٝ ألاؾغي  للٗى٠ جخٗغى التي الطحُت  ، بٗض شخهِخّ جخ٩
جي للٗى٠ جخٗغى التي اإلاغؤة ًٖ ًسخل٠ اظِا، بٗض الْؼ  آزغ في ًدخاط الظي الؿً ٦بحر يض اإلاماعؽ الٗى٠ ًٖ ٦ْظل٪ ْػ

اًت للحب خاظخّ َْكب٘ ؾىّ ًدترم إلاً  ٖمٍغ . ْالحىان ْالٖغ

                                                           
1
 R .dean Peterson and others ; social problems ,globalization in the twenty – first century ,u s a ,1999 . pp 356- 

357.  

 www. arb3. maktoob.com   : دراسة دلنظمة الصحة العادلية، شبكة ادلعلومات الدكلية، "العنف الزواجي وآثاره الصحية" 2 
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غ بحن ٣ٞض، ألاؾغة في اإلاماعؽ الٗى٠ هدُجت جِٓغ ٖضًضة صحُت ٚحر آزاع ٖلى جا٦ض الضعاؾاث ٞةن ْباإلظما٫  الظي الخ٣ٍغ

ٓٞمبر/الشاوي حكٍغً 24) في الٗاإلاُت الصخت مىٓمت ًٖ نضع  ْفي ، ْزُمت آزاع في جدؿبب ألاؾغي  الٗى٠ ْاَغة ؤن(2005ه
ْلت  : آلاحي هظ٦غ  ْالُٟل اإلاغؤة يض الٗى٠ُ الؿل٥ٓ مماعؾت ًٖ جىجم التي آلازاع َظٍ بٌٗ لظ٦غ مدا

:  اإلاغأة ٖلى ألاؾغي  الٗى٠ آزاع -1

ظت ؤن  ألاؾغي  الٗى٠ بسهٓم ٖلحها ْاَلٗىا ؤظٍغذ التي الضعاؾاث مٗٓم زال٫ مً جبحن ل٣ض ْلى الطحُت هي الْؼ  التي ألا
ط ْؤن الٗى٠، ٖلحها ٣ً٘ ظت ٖلى ألا٫ْ  اإلاٗخضي َٓ الْؼ  ؤْ لؤلب بما ٦طحاًا ْالبىاث ألابىاء الترجِب في بٗضَا ًإحي زم ، الْؼ
م ، الٗم ؤْ ألا٦بر لؤلر ٓظّ ألاؾغي  الٗى٠ ؤق٩ا٫ بٌٗ مً ْبالٚغ   ٖلُّ ًترجب ٣ٞض اإلاغؤة يض اإلا

ًا
 ٖلى ظؿضًت ماصًت آزاعا

  ؤبلٜ هي الٗى٠ ؤق٩ا٫ لجمُ٘ ْالاظخماُٖت الىٟؿُت آلازاع ؤن بال اإلاغؤة،
ًا
 ؤَم ٖلى هخٗٝغ ًلي ُٞما ْ ، اإلااصًت آلازاع مً يغعا

: آلازاع  َظٍ

ظت اإلاغؤة ٖلى الىٟؿُت آلازاع -ؤ ٔ  الىٟؿُت ألامغاى آلازاع جل٪ بحن مً ْالتى الْؼ  Psychosomatique ظؿضًت هٟؿُت ْؤزغ
ت ْألامغاى اليؿاثُت ٧اإلاك٨الث  الىاخُت مً لِا ؤؾاؽ ال ؤمغاى مً َىال٪ ما ْبلى ، الغبٓ مغى قإن قإجها الهضٍع
ٍٓت،   ألازحرة َظٍ ؤن ؾُما ال ، البِذ في اإلاغؤة ٖلى اإلاماعؽ للٗى٠ مباقغة هدُجت  ظاءث ْالتي الًٗ

ًا
 ٞحها اإلاغؤة جلجإ ما ٚالبا

. الٗى٠ مً لِا ٦مى٣ظ حؿخسضمِا التي اإلاا٢خت اإلاسُُاث ؤخض بهٟخّ للمغى

ٓع  ؤًًا الىٟؿُت آلازاع ؤَم ْمً خضاء ؤزىاء ؤْ للٗى٠، حٗغيِا بٗض بالخٝٓ الضاثم الكٗ ٓع  ٌٗترحها ٢ْض ، ٖلحها الٖا  الكٗ

لت بإجها حكٗغ ٣ٞض ، زُإ ؤي جغج٨ب لم ٧اهذ ْبن ختى بالظهب  ٧امغؤة ْؤلاخباٍ بالٟكل حكٗغ ٢ْض ، الٗى٠ َظا ًٖ مؿْا

ظت، اط لِظا اؾخضعاظِا جم ؤهّ حكٗغ ٢ْض  ٦ْْؼ ٫ٓ  ال ؤنبدذ ْؤجها الْؼ ٓة ال لِا خ ٢.   

ٔ  آلازاع ْمً -ب اًت مضٔ ٖلى ٢ضعتها اهسٟاى َٓ ؤؾغتها صازل باإلاغؤة  جلح٤ التى ألازغ ض بل ، بهم ْالاَخمام ؤَٟالِا ٖع  ًٍؼ
ٟالِا، يغبها اخخما٫   ججىذ ٢ْض أَل

ًا
ٓعَا في ألن ٦غاَُتهم بلى  ؤخُاها  جل٪ في الاؾخمغاع ٖلى ؤظبرَْا مً َم الباَجي قٗ

ظُت الٗال٢ت  . جدخمل ال التي الْؼ

: ألابىاء ٖلى ألاؾغي   الٗى٠ آزاع -2

ْلذ التي الضعاؾاث مً ٓمي اإلاغ٦ؼ  بّ ٢ام  ما  ألابىاء ٖلى الٗى٠ آزاع جىا  مً ْالتى بال٣اَغة ْالجىاثُت الاظخماُٖت للبدٓر ال٣

ْلى الضعاؾت  -ؤبغػَا ت ألاؾغة صازل الٗى٠ ْاَغة) بضعاؾت جخٗل٤ ْالتى  -ألا  ؤن  هخاثجِا زال٫ مً جبحن ْالتي ،( اإلاهٍغ

ٟا٫ ٓن  الظًً ألَا ٓاء ٖى٠ لؿل٥ٓ ًخٗغي ٓة ، بَما٫ ظغح، يغب،) ٧ان ؾ ن ال(اإلاٗاملت في ٢ؿ  اإلاؿخ٣بل في ٖاَُٟا ًؼصَْغ

                                                           
. 123، ص 2005، دار ابن اجلوزم، ادلملكة العربية السعودية، الطبعة األكذل،  "سريةأسالمية لمشاكل إحلول "الفقي ، صربم مرسي ،  1

 
 .5-4 ، ص"العنف في األسرة المصرية "طريف  شوقي ،اخركف ، ك 2
 .106ـ، ص 2003، ادلركز القومي للبحوث االجتماعية كاجلنائية، القاىرة، "ظاىرة العنف داخل األسرة المصرية"محد ، أاجملدكب ،  3
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ٓا ْبطا ، ٓن  ال ٞةجهم اهجب ٓن  ٠ُ٦ ٌٗٞغ   ألامغ بهم ٍْيخهي الٗاَُٟت، ؤَٟالِم الخخُاظاث ٌؿخجُب
ًا
ٓن  ، لئلخباٍ ؤخُاها  ٞحهاظم

ٓجهم ؤْ ؤَٟالِم   . حهمل

ٓع  ٦خاب في ْعصث ٣ٞض  الشاهُت الضعاؾت ؤما ٓع " م٩ي عحاء"الض٦خ ٓن  ،"عجم ؾامي" ْالض٦خ  ْالظي" الٗى٠ ئق٩الُت"  اإلاٗى

ٓا٢ب آزاع ط٦غ ٞحها ْعص ٟا٫ مٗاملت بؾاءة ْٖ ٓا٢ب:" حكمل ْالتي ألَا ٍٓت، ْال٣ٗلُت، الٗهبُت، الٗ ٦ُٓت ْالترب  ْالؿل

٦ُٓاث الٗاَُٟت ؤلاؾاءة ًٖ ًيخج ٣ٞض ،"ْالٗاَُٟت ٫ٓ  طل٪ ٍْغا٤ٞ ،"مٍٟغ وكاٍ ؤْ ٖضاثُت، ؤْ ؾلبُت، اوٗؼالُت ؾل  الخب
ٓباث ، الالبعاصي  بٖا٢اث الجؿضًت ؤلاؾاءاث ًٖ ٍْيخج ال٨باع، مً ْخظع الضعاؾت في جإزغ الظاث، اخترام ٖضم الًٛب، ه

ٓجغ، ٖجها ُٞيخج الجيؿُت، ؤلاؾاءة ؤما بها، ْالخ٨ٟحر الاهخداع مٗضالث ْاعجٟإ الغؤؽ بناباث هدُجت صاثمت ، ج  ٢ل٤، زٝٓ

٦ُٓاث ًٚب،   ألا٦ثر الخإزحراث ْمً ، "مىاؾبت ٚحر ظيؿُت ؾل
ًا
ٓعة  الجيـ م٘ الٗالث٣ُت خُاتهم في ألابىاء ًهِب ما زُ

، آلازغ
ًا
ً بن بط مؿخ٣بال ظُت الحُاة بإن ْاُٖت ال ٢ىاٖت لضحهم جترسخ ؤلاهار ْبسانت مجهم ال٨شحًر  لظا ٖظاب، في ٖظاب الْؼ

 ٔ اط ًٖ ًمخىًٗ البىاث مً ال٨شحر هغ ًً الْؼ ٓعة لًِ ًمشل ألهّ لخُبتهً ًخ٣ضم قاب ؤي ٍْٞغ  ْالٓالم الُاُٚت ألاب ن

بُت خُاة ْؤن ْالٗى٠ُ، ُٟت إلًجاص الؿعي م٘) ْالٗىٓؾت الْٗؼ ظُت الحُاة مً ب٨شحر ْؤعخم ؤًٞل هي( ْْ  . اإلاؿخ٣بل في الْؼ

: والخىنُاث الخالنت

ا الاظخماُٖت اإلاك٨الث ألَم الٗغى َظا بٗض  بؤن٘ مًى جهى٠  ْالتي ألاؾغة بىاء بتهضًض جخٗل٤ التي ْ باإلاُل٤ ْؤزَُغ
ٓاظِِا التي ٫اإلاكا٥ ٓم ألاؾغة ج ًٍٓ ٦ُان ٖلى ْآزاع مساَغ مً لِا إلاا ْطل٪ ، الخٗبحر ظاػ نا الُ ٓاة ةألاؾغ ْج٩ ْلى الى  ألا

. للمجخم٘

ٔ  التي الخٓنُاث مً ٖضص بلى هسلو :  الخالي في ظاءث ْالتي اإلاك٩لت َظٍ مً ألاؾغة ج٣ي ؤن قإجها مً هغ

ْلت -1  جدلُلِا،ْ جٓنُِٟا ٖلى ْالٗمل مخسههت، ماؾؿاث زال٫ مً ْطل٪ ، ألاؾغي  الٗى٠ ْؤق٩ا٫ مٓاَغ عنض مدا
ٓعة مِٗا الخٗامل زم مًْ ض بظغاء ظاهب بلى الٗلمي، ْالاظخماعي التربٓي  الخىٓحر ٤ْٞ ٖلمُت به  ْالبدٓر الضعاؾاث مً اإلاٍؼ

 .باإلاجخم٘  ألاؾغة ْمكا٧ل ب٣ًاًا تهخم التي

اًت -2 اًت ماؾؿاث زال٫ مً ألاؾغي  الٗى٠ ضحاًا ٖع   ْألاَلُت الغؾمُت الاظخماُٖت الٖغ
ًا
ْاع الؾخٟدا٫ جدؿبا  ٚحر ؤص

 .اإلاؿخ٣بل في لِم بًجابُت

ٔ  ْٖلى -3 ٓاء آلازغ ٞحها َٝغ ٧ل اخترام ألاؾغة مؿخٓ ظت ٢بل مً ؾ ط الْؼ ٓالضًً، ألابىاء ،٦ظل٪ ال٨ٗـ ؤْ  للْؼ  َظا لل
ٓن  ؤن البض الاخترام . اإلاجخم٘ ًٟغيِا التى ْالضًيُت الاظخماُٖت ال٣ُم ٖلى مبجي ٩ً

ٓعي وكغ -4 الم ْؾاثل زال٫ مً الضًجي ال ٓظُّ ْمغا٦ؼ الضعاؾُت ْاإلاىاهج ؤلٖا  اإلااؾؿاث بحن الخيؿ٤ُ ٦ظل٪، اإلاجخم٘ في الخ
٫ٓ  ْي٘ ٌؿِل ختى اؤؾبابّ نغح ْلتْمدا ألاؾغي  الٗى٠ ْاَغم مٗالجت ؾبُل في اإلاجخمُٗت . لِا الىاظٗت الحل

                                                           
لبناف، الطبعة األكذل،  ،، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر، بًنكت "العنف، العنف المشرع والعنف المدان إشكالية"كطي ، رجاء ، كسامي عجم،  1

 .106ص . ـ2008ىػ ، 1429
، الطبعة األكذل، "العنف والجريمة"جليل كديع ، شكور ،  2  .113ص  ،ـ1997، الدار العربية للعلـو
3
 2003/9/20.  ،2،ص23عدد  أحباث كدراسات:الوثيقة كرقم ،تصنيف *الكرتكنية نسخة*، "المدني المجتمع "، احلكومية غًن للمنظمات التميز مركز  
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ٖاث بَال١ -5 ٓٞغ مجخمُٗت مكْغ ٍٓت ْاإلااصًت الاظخماُٖت الخضماث ج  ؤن ًم٨ً ْالتي الخانت، الاخخُاظاث طاث لؤلؾغ ْاإلاٗى

ٓن    ج٩
ًا
.  ْاهدكاٍع ألاؾغي  للٗى٠ مهضعا

اصة ٖلى الٗمل -6 ٓعي ٍػ ْع  بإَمُت ألاؾغي  ال ٍٓت زُِ ْي٘ زال٫ مً ؤلاًجابُت، الاظخماُٖت الخيكئت ٖملُت في ألاؾغة ص  جىم

ْعَا مً حٗؼػ  . الخىمٓي  ص

  مِم ْال٣ٗلي الٗاَٟي الىطج -7
ًا
اط ٖىض للٟغص ظضا ًٍٓ الْؼ  زال٫ مً بال ًخإحى ال َْظا ، باإلاؿخ٣بل ؾُٗضة ؤؾغة لخ٩

. ْألازال١ التربُت مً ؾلُمت ؤؾـ ٖلى اإلابيُت للٟغص الاظخماُٖت الخيكئت

ْع  وٟٛل ؤال ًجب الخٓنُاث َظٍ ٧ل ظاهب بلى ْلت  الضًيُت اإلااؾؿاث ظاهب الى اإلاضوي اإلاجخم٘ ماؾؿاث ص  ججضًض ْمدا
ٔ  ْالتي ، ٖلمُت ؤؾـ ٖلى اإلابجي الضًجي الخُاب ْع  جًُل٘ بن ًجب  ؤهّ هغ ُٖٓت في ٦بحر بض  الٗى٠ مً للحض ْطل٪ ، الخ
ُٖٓت ؤن ، ألاؾغي  ت ْالاظخماُٖت الضًيُت الخ ٓهُت ْالش٣اُٞت ْال٨ٍٟغ  التي بالح١ٓ٣  اإلاجخم٘ ؤٞغاص لخبهحر باإلياٞت ،ْال٣اه

ٓن  ٓاظباث بها ًخمخٗ ُٖٓت َظٍ جإزظ ؤن ْٖلى ، الٓاَغة َظٍ مً للحض الؿبل ؤًٞل مً حٗض ٞهي بها اإلا٩لٟحن ْال   الخ
ًا
 ؤق٩اال

ْاث اإلااجمغاث ل٣ٗض باإلياٞت ، ْاليكغاث ، ْال٨خِباث ، ْاإلادايغاث ْالخإَُل ، الخضٍعب في مخمشلت مخٗضصة   لالؾخٟاصة ْالىض

الم ٦إظِؼة اإلاخاخت الٓؾاثل ٧ل مً .  الٓاَغة َظٍ مً للحض ْالاجها٫ ؤلٖا

:  اإلاغاح٘ ٢اةمت

.  1990الٗغبي، ؤلاهماء مِٗض: بحرْث الاظخماعي، الاهدغاٝ في ٢غاءاث ،" للؿلى٥ آلازغ الىحه:" ٖمغ مهُٟى الخحر،. 1

 . 1986 لبىان، ، بحرْث ، لبىان م٨خبت ،"الاحخماُٖت  الٗلىم مهُلخاث معجم"، ؤخمض بضْي، ػ٧ي. 2

اى، ،"الٗاةلي الٗى٠" ٖمغ، مهُٟى ، الخحر. 3 ٓم الٗغبُت ها٠ً ؤ٧اصًمُت ْالبدٓر، الضعاؾاث مغ٦ؼ الٍغ   1997ألامىُت، للٗل

. 1982 اللبىاوي، ال٨خاب صاع الشاوي،بحرْث، ،اإلاجلض" الٟلؿٟي اإلاعجم" ظمُل، ، نلُبت. 4

ن ْ قٓقي  ٍَغ٠. 5 ت ألاؾغة في الٗى٠" ،آزْغ  اإلاجخم٘ في للٗى٠ ْالجىاثُت الاظخماُٖت ألابٗاص ماجمغ  مً ،"اإلاهٍغ

ٓمي اإلاغ٦ؼ اإلاهغي، .  2002 ْالجىاثُت، الاظخماُٖت للبدٓر ال٣

 الشالض الٗضص ،1996 قخاء الٗغبي، ال٨ٟغ مجلت ،"أولُت مالخٓاث والٗى٠ الٗغبُت ألاؾغة"، ٖمغ مهُٟى ، الخحر.  6

ٓن،  .ٖكغة الؿابٗت الؿىت ْالشماه

ٓماث قب٨ت ،"واإلاجخم٘ ألاؾغة ٖلى وآزاٍع ألاؾغي  الٗى٠" ؤخمض، بً هللا ٖبض ، الٗالٝ.7 ْلُت اإلاٗل  . www.saaid.net : الض

ٓويؤ.8 ٓع، هخ ن، ٚالي خمضؤ مدمض جغظمت ،"البكغي  الٗضوان"ؾخ ت الُِئت ْآزْغ ْلى،  ٍ ال٣اَغة، لل٨خاب، الٗامت اإلاهٍغ  ألا
1975 .

ًً  اإلاجغم" ، بهىام ، عمؿِـ. 9 ما اج٨ٍى ت ،" وج٣ٍى ، صاع ميكإة:  ؤلاؾ٨ىضٍع ش الُبٗت ع٢م بضْن  اإلاٗاٝع . ْالخاٍع

الم وؾاةل جإزغ ٠ُ٦"الغخمً، ٖبض بً مدمض ، الح٠ًُ. 10  الٗغبُت اإلامل٨ت ، الٍغاى ، الٗب٩ُان م٨خبت ،"ؤلٖا
ٓصًت، ْلى، الُبٗت الؿٗ . 1994 ألا

ان، ، ٦ج٪.11 ىن  الُٟضًى مامأ اإلاؿلمت ؾغةألا"مْغ ْلى، الُبٗت الُُبت، ال٩لمت صاع:  ال٣اَغة ،"والخلٍٟؼ . 1986 ألا
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ال٢خه ألاؾغي  الٗى٠"ٖماع، بً اإلادؿً اإلاُحري،ٖبض.12  بمضًىت الاحخماُٖت اإلاالخٓت صاع هؼالء لضي ألاخضار باهدغاٝ ٖو

ٓعة، ماظؿخحر عؾالت ،" الٍغاى ٓم الٗغبُت ها٠ً ظامٗت ميك  .2006 ، الٍغاى ألامىُت، للٗل

ٌٍٓ،مدمض.13 ٓاى، ٖ ٟا٫ لضي الٗضواوي والؿلى٥ الظاث مٟهىم بحن الٗال٢ت"ٖ  ؤ٧اصًمُت ماظؿخحر، ،عؾالت"الهم ألَا

ٓم الٗغبُت ها٠ً اى، للٗل  . 2003 ألامىُت،الٍغ

ْلى  الُبٗت ،" اإلاضاعؽ َلبت لضي الٗضواوي الؿلى٥ إلاىاحهت ؤلاعقاصي الضلُل"، ؤخمض ،ٖضهان الٟؿٟٓؽ. 14 . 2006 ألا

ٓماث قب٨ت الٗاإلاُت، الصحت إلاىٓمت صعاؾت ،"الصخُت وآزاٍع الؼواجي الٗى٠."15 ْلُت اإلاٗل  . www. arb3. maktoob.com :الض

ت إلاكا٧ل ئؾالمُت خلى٫ " مغسخي، نبري  ال٣ٟي،.16 ٓػي، ابً صاع ،"أؾٍغ ٓصًت، الٗغبُت اإلامل٨ت الج ْلى، الُبٗت الؿٗ  ألا
2005 .

ت ألاؾغة صازل الٗى٠ ْاَغة"ؤخمض،اإلاجضْب،. 17 ٓمي اإلاغ٦ؼ ،"اإلاهٍغ  .2003 ال٣اَغة، ْالجىاثُت، الاظخماُٖت للبدٓر ال٣

 ْاليكغ، للضعاؾاث الجامُٗت اإلااؾؿت ،"اإلاضان والٗى٠ اإلاكٕغ الٗى٠ الٗى٠، ئق٩الُت" عجم، ْؾامي ، ٦ُي،عظاء. 18

ْلى، الُبٗت لبىان، ، بحرْث  .2008 ألا

ٓع . 19 مت الٗى٠" ، ْصٌ٘ ظلُل ، ق٩ ٓم، الٗغبُت الضاع ،"والجٍغ ْلى، الُبٗت للٗل  .1997 ألا

20 -R .dean Peterson and others ;"social problems ,globalization in the twenty" – first century ,u s a ,1999. 

21.Graham,K.et al.(2004)."Alcohol, gender and partner aggression":A general population study of British adults.  
Addiction Research and Theory. 
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ض مؿغح في الٟلؿُُيُت ال٣ًُت ججلُاث  ٞغج ألٍٟغ

خىن  الىاع" مؿغخُت  " والٍؼ
ً
 أهمىطحا

غان،الجؼاةغ بً أخمض حامٗت/ؾلُماوي ًاؾحن.أ . بلت،َو

 

: ملخو

ض ٦خبّ الظي اإلاؿغحي الىو اؾدىُا١ الضعاؾت َظٍ في الباخض ًدا٫ْ  ٫ٓ  ٞغط ؤلٍٟغ  الىاع" َْٓ الٟلؿُُيُت ال٣ًُت خ

خىن  ت، الٗغبُت ال٣ًاًا بخضٔ بٓنِٟا لِا، عئٍخّ ْؤبٗاص" والٍؼ  ْؤلاوؿان الٟلؿُُيُت ألاعى ٢ُمت عؤٔ ٠ُ٦ْ اإلاغ٦ٍؼ
 مجها ًىُل٤ التي هٟؿِا للش٣اٞت ًيخمي الظي الٗغبي ال٣اعت  جُلٗاث ال٩اجب عئٍت ٨ٖؿذ َْل. ؤلاؾغاثُلي ْه٣ًُّ الٟلؿُُجي

ٓعة َاجّ ج٣ضًم ًدا٫ْ  الىو بلُّ ًيخمي الظي الدسجُلي اإلاؿغح بّن .الىام  بًهالِا؟ في ال٩اجب هجح مضٔ ؤي ٞةلى. اله

ض:اإلاٟخاخُت ال٩لماث . ؤلاؾغاثُلي شخهُت الٟلؿُُجي، شخهُت الدسجُلي، اإلاؿغح ٞلؿُحن، ٞغط، ؤلٍٟغ

 :م٣ضمت

دُل ًُ ٕٓ ل ظضًضة/٢ضًمت بوؿاهُت ٢ًُت بلى" ٞلؿُحن" مٓي
ّ
 ؤْ الخماؽ ًدا٫ْ  مبضٕ ل٩ل ماإلاا ْجدضًا نٗبت ججغبت جمش

ٓن  مً ْاخض في مِٗا الخ٣اَ٘ ا ْمِمت ظاصة ٖضًضة هخاظاث في ال٣ًُت َظٍ جمِٓغث ٢ْض.اإلاخاخت ؤلاوؿاهُت الٟى  ؤهجَؼ
ٓن  ٓا ٞىاه ْل ٍٓلِا م٣اعبتها خا  ؤن ًم٨ً البدض َظا مضاع ٞةّن  َىا مً.الى٣ضي ْالى٣اف باإلاكاَضة ظضًغ ببضاعي ُمىخج بلى ْجد
ٓن  الؿِىما مشل ٢ًُْتها ٞلؿُحن جمشلذ التي الٟجي الخٗبحر ألق٩ا٫ اإلاخٗضص ألا٤ٞ يمً ًخدّغ٥  ؤهىا ٚحر ْاإلاؿغح، ْالخلٍٟؼ

ٓظّ سّ ٖبر خا٫ْ  الًٟ ِٞظا. الخُاع َظا َبُٗت ًملي البدض م٣ام صام ما للمؿغح بالخسهُو هخ  الحُاة ؤق٩ا٫ عنض جاٍع
ٖٓت ْالٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ٓصٖا ْل ٦ما اإلاخى  بها حهخم التي ال٣ًاًا مجمل ْ ْآلاعاء ألا٩ٞاع إلاسخل٠ ظمالُا مؿخ

ٟترى -اإلاؿغح ْمىّ  -الًٟ ؤّن  طل٪ الكٗب،/ؤلاوؿان . ٖىّ الخٗبحر ٍْدب الكإع بّ حهخم بما ْالخٗبحر الاَخمام ُّٞ ًُ

ٓا ٢ض الٗغب ال٨خاب مً ٖضصا هجض ٞةهىا َىا مً ٫ٓ  مؿغخُاث ؤلٟ  الٗغب ٢ًاًا مً ٢ًُت بٓنِٟا ٞلؿُحن ٢ًُت خ

ٓعٍت،مً ني" مؿغخُت في الكغ٢اْي  الغخمً ٖبض بُجهم اإلاد اصة" ٩ٖا َو " الخاةه الحهىصي" مؿغخُخّ في الجىضي ٌؿغي  ٖلى ٍػ

ٕٓ اإلاؿغخُت بّ ٦خبذ الظي ألاؾلٓب َْٓ الدسجُلي اإلاؿغح بإؾلٓب  .صعاؾدىا مٓي

ض ْلّٗل  ٓا الظًً اإلاٗانٍغً اإلاؿغح ٦خاب ؤبغػ  مً ٞغط ؤلٍٟغ ٕٓ َظا ٢اعب  الىاع" مؿغخُخّ في بجالء ألامُغ  جبّحن ٢ْض اإلآي

ٓن  خ ٫ٓ  مسغظِا ظٗل ما َْظا  "٧امل قٗب ٢هت َغح" ٞحها ابخػى يثا٫" ْالٍؼ  ال٣ًُت ًٖ ؤهخج ما زحر مً" بإجها ٣ً
 الضعاؾت ؤؾاؽ ٖلى الٟلؿُُيُت ْألاعى الٟلؿُُجي الكٗب ٢ًُت ْالٗالمي الٗغبي الٗام للغؤي ج٣ضم( ألجها) الٟلؿُُيُت

                                                           
. 17ص ، 1989، 1القاىرة، مصر، ط، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،"النار والزيتون "ألفريد فرج،  1
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ٓا٢ُٗت الٗلمُت ا ْل٨ً الجماَحر مً حٗا٠َ ٖلى لخدهل ال ْال ٢ٓٝٓ بلى لدؿخَٟؼ ٓاع ال  في الٟلؿُُجي الٗغبي اإلاىايل بج

  "اإلاُضان

ٓعي حؿائ٫  بلى َظا ًضٞٗىا ل مد
ّ
ع  ٠ُ٦: البدض َظا ؤؾاؽ ًمش ّٓ  بلى هٓغ ٠ُ٦ْ اإلاؿغحي؟ ههّ في ٞلؿُحنَي  ال٩اجب ن

ٍٍٓغ في ازخل٠ َْل اإلاًاصة؟ ْالصخهُت الٟلؿُُجي شخهُت ّخاب؟ مً ٚحٍر ًٖ َظا جه
ُ
ٓا٣ٞذ َل زم ال٨  م٘ َظٍ عئٍخّ ج

ٓخاث  ْالٗغبي؟ الٟلؿُُجي الكٗب َم

: مدلُت ال ئ٢لُمُت ٢ًُت بىنٟها الٟلؿُُيُت ال٣ًُت .1

ْػ  بٗالهُت ال٩اجب عئٍت لىا جخ٨ك٠ ٓعٍت جخجا ٓح بلى ْالترمحز الخ ٓظُّ ًدا٫ْ  ِٞٓ ْالجالء، الٓي ٓاء ج  ٖلى ال٩اقٟت ألاي

 لئلوؿان مخدحز مؿغح"ِٞٓ الدسجُلي اإلاؿغح َضٝ نمُم َْظا الاهدباٍ، زٓى ٖلى لّ ْمدّغيا اإلاخل٣ي مؿتهضٞا ال٣ًُت

ٖٓاجّ ْالح٣ُ٣ت ٓص ؤن ًم٨ً ال ْمٓي   ج٣
ّ
٠٢ٓ بصاهت بلى بال : َىا ه٣غؤ ٦ما َضّٞ ًٖ  ًٟصح هو بػاء في ٞةهىا لظل٪  "مّٗحن م

ىن "
ِّل
٪ اإلاؿألت:اإلاٛى ٪...اإلاٛغب في ٦ىذ...لُبُا في...لبىان في ٦ىذ ئن...جسهِّل  اإلاؿألت...يهمىِل ما ج٣ى٫  ئٖو

خ٪،صاع٥،...بالص٥ ٖلكان...خُاج٪ ٖلكان...صوع٥ بٗضها خُُجي...الضوع  ٖلُ٪ ٖلكان...جسه٪  ومؿخ٣بل خٍغ

٪  اإلاؿألت...اوالص٥   "جسهِّل

٫ٓ  الىو ًدا٫ْ  البضاًت مً ٓاعي  ال بهّ ْؤلاٞهاح، اإلا٩اقٟت صاثغة صز سٟي ال ً ٫ٓ  ْاَغ في ًبضْ ما ٌٗجي ْل٨ىّ ًُ  ال٣
ُخّ، ٔ  ب٩لمت بدٞغ ٢ّٟٓ ًٖ ٌٗلً هو بهّ ؤزغ ض م

ّ
ٍٓخّ ٍْا٦  بإن ظاػما اٖخ٣اصا ٌٗخ٣ض الظي  الغؤي بزباث  ٖلى ٍْهّغ   َ

ٓوي َِلمسا"  لخهل ؤَماّٖ جمخض ْبهما ٞدؿب الٟلؿُُجي الكٗب ختى ؤْ ٞدؿب الٟلؿُُيُت ألاعى ٌؿتهضٝ ال الهُِ

ٓجّ ًم٨ً مضٔ ؤي بلى ْ  ْمهغ  ْألاعصن لبىان بلى : الجؼء َظا في ٦ما جماما  "بلُّ جٓنلّ ؤن الظاجُت ل٣

ت والٗض٫/واخض والٗضو واخض الٓلم بأن واٖلم: اإلاٛىىن  "  واخض صٍ الىاؾ٘ والٗالم /واخض والؿالم واخضة، والخٍغ

٪./واخض والٓالم   "يهمىِل ما ج٣ى٫  ئٖو

ٓظِّ ٦ْك٠ عئٍخّ بةٖالن ٨ًخٟي ال هو ؤهّ ؤي ْػ  ْل٨ىّ ج ٠٢ٓ َظا ًخجا  َظٍ ْج٣اؾم للمكاع٦ت اإلاخل٣ي اؾخضٖاء بلى اإلا

ً-ألاعى حٗض لم" بط الغئٍت، ٔ  م٩اها ؤْ  ُْٖاء زحر مهضع -الَٓ   ؤنبدذ ْبهما  بجمالِا اإلاغء  ًخمخ٘ زًغاء   ظىت  ؤْ  للمإْ

                                                           
. 147ادلصدر نفسو، ص   1
، ربيع 71، رللة احلياة ادلسرحية، كزارة الثقافة، دمشق، سورية، العدد "المسرح التسجيلي، كشف للحقائق ومواجهة للتغيير"عبد الفتاح قلعو جي، 2

 . 69، ص 2010
. 21ألفريد فرج، ادلصدر السابق، ص   3
كاآلداب، ، سلسلة عادل ادلعرفة، اجمللس الوطين للثقافة كالفنوف "عرفةلما اجتماع علم في حالة دراسة: الصهيونية األيديولوجية" عبد الوىاب ادلسًنم،  4

 .05، ص1982، ديسمرب 60الكويت، العدد 
. 22ص  السابقألفريد فرج، ادلصدر   5



 

 
 

 

 

    2015 –  ٞبراًغ    : 05الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  
 

131 

ذي الٓٝغ ألن  "ألاخضار  م٘ ًخٟاٖل خُا ٦ُاها ٓة ْا٦دؿاب بها الخالخم  ؤظل مً" الخٟاٖل َظا  ًدخم اإلاهحري  الخاٍع  ال٣

ٓاخض انُٟاء ؤْ اؾخصىاءاث صْن  بهظا مٗجي الجمُ٘ بّن   "مجها  ْالهبر ٫ٓ  الىام ٞةّن  لظل٪  آلازغ صْن  ل ٣ً :

 أو ٖلم أو بىض٢ُت زظ /صوع٥ بٗضها خُُجي. الضوع  ٖلُ٪ ٖلكان/وخخجغِّل٥ خخهِب٪ الخغب قٓاًا ٖلكان: اإلاٛىىن "

ً ن٠ مٗاها واصزل/م٨ُغوٞىن   . "الثاةٍغ

ٓم الظي ال٨ٟغي  الًٟاء ٖلى ًض٫ اإلا٣خ٠ُ الىو َظا بّن  ّٓظّ الىام ٖلُّ ٣ً  بُاى مؿاخت ًتر٥ ال بهّ. اإلاخل٣ي بلى بّ ٍْخ
ٓػ  ج٨ٟحرا حؿخضعي ٓعٍت بال٨ٟغة ًضلي ْل٨ىّ ْؤلاخاالث، بالغم  بلُّ ًيخمي الظي الدسجُلي الًٟ زهاثو مً زانُت هي بجِ

ٓان مً َاثٟت" ًًم الظي الًٟ َْٓ الىو ٓن  ؤل ت الٟى ٓخاث ْل ْزُا٫ ْبًماء ْع٢و ْٚىاء صعاما: الخٗبحًر  ْل

ٓٚغاُٞت ٓج ٞ"  

 ؤن ًبخػي ال َىا ٞالىام اإلاخل٣ي، م٘ اإلاكاع٦ت خالت ٌؿخجلب ما ب٣ضع ٖلحها ًلٗب التي الحغ٦ت مؿاخت ًغؾم ما ب٣ضع ِٞٓ

ب٣يَي  ٖٓت مخل٣ُا ٢اعثّ ًُ ٓػ  ؤْ بقاعاث إلاجم ّ ْل٨ىّ عم ًُّ ٫ٓ  ٖلى ًد ٕٓ م٘ الخٟاٖل بلى الخد  ؤن: آزغ بخٗبحر. ال٣ًُت/اإلآي

 الح٤ اؾخالب يض ْاإلاغاٞٗت الخدضي ْاظب -طاتها بالضعظت –٧لحهما ٖلى ٣ً٘ ْاإلاخل٣ي الىام ؤّن  طل٪. الٟٗل مً ظؼءا ًهبذ

ٓص ألاعى في ٓظ . ْال

 :والخ٤ ألاعى ناخب بىنٟه الٟلؿُُني نىعة .2

ْلذ التي الٗغبُت ال٨خاباث حكضص ٖٓت جىا  َظٍ لهاخب الَٓىُت الصخهُت زهٓنُت جٓيُذ ٖلى ْؤَلِا ٞلؿُحن مٓي

ٓن  ؤن في ؤلاوؿان خ٤ خغم ٢ْض" ألاعى ً لّ ٩ً ٓن  َْ ن ٌِٗل ٦ما ٌِٗل ؤن ْفي جغاب، لّ ٩ٍْ  َظا ههّ في ْال٩اجب  "آلازْغ

٠٢ٓ ال" ٖملّ ٢ُمت مً ًجٗل ؤن ًدا٫ْ  سُت ْز٣ُت بل ٞدؿب ألاصبُت الىاخُت ٖىض جخ  الكٗب مالخم حسجل  جاٍع

ٓلُت، الٟلؿُُجي   الٟلؿُُجي في ًغ٢ب ال الظي الٗضْ، ظغاثم ْجٟطح البُ
ًّال
ٓن  َاالء ًخماؾ٪" لظل٪ "طمت ال بال  ًٖ ٍْضاٞٗ

اخِم لخ٣ضًم مدؿاب٣حن ْسجىّ، الجالص مخدّضًً ؤهٟؿِم ٓا التي ٢ًُتهم ؾبُل في ؤْع  َظا في ًبضْ ما َْٓ  "ؤظلِا مً اٖخ٣ل

: الجؼء

ابُىن  الحهىصًت؟ألهىا أٖضاء ألهىا قباب؟ ًا بىداعب  لِل: وبى٣ى٫  أهٟؿىا بيؿأ٫: ال٣اةض"  ىن؟ أو ئَع  بىداعب اخىا صمٍى

٩ان مل اخىا بىلىهُحن، أو ئهجلحز مل اخىا.ٞلؿُُيُىن  ألهىا ئزىة ًا   ."ٞلؿُُيُحن اخىا. ٦ىضًحن أو أمٍغ

                                                           
،ص 2002، يناير 01، العدد 16، رللة جامعة النجاح لألحباث، نابلس، فلسطٌن، مج "الخليل في شعر عز الدين المناصرة"حساـ التميمي،   1

225. 
 .225ادلرجع نفسو، ص   2
. 23ص  سابق،اؿألفريد فرج، ادلصدر   3
. 149ادلصدر نفسو، ص   4
 .10/10/2014: تاريخ الدخوؿ www.sayed-esmail.com: سيد علي إمساعيلموقع الدكتور   5
 القدس جامعة ،ادلفتوحة القدس جامعة رللة ،"والشهداء الشهادة صورة إظهار في البليغ التشبيو أسلوب دور"، عرقوب مفيد، الدراكيش حسٌن  6
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٦ُٓض َظا ٔ  ٖغ٢ُت ؤْ بزيُت زهٓنُاث م٣ابل في الٟلؿُُيُت الخهٓنُت ٖلى الخ ٙ ؤزغ ّٓ  مم٨ىاث ٧ّل  ًٖ البدض ٌؿ

ل ٦ما مجها، اؾُخلب ما ْاؾترظإ ٖجها الضٞإ
ّ
ا ُْٖا ٌك٩ ُض ؾبُل في الخطحُت ب٣ُمت خًاٍع ٓصَا جَٓ ٫ٓ  ال٩اجب ٨ٞإن ْظ ٣ً: 

َٓب اإلآث اَلب " ٓتهم الكِضاء ِٞاالء الحُاة، ل٪ ج ٓاب ْمٟخاح للىهغ ٍَغ٤ م مت الحُاة ألب  الاؾخٗباص مً الخالُت ال٨ٍغ

ال ْالاخخال٫، مت خُاة ؤْ ههغ، ٧ان إلاا الكِاصة ٞل : َىا ًِٓغ ٦ما  "٦ٍغ

 ؤلاوؿان َى َاصي شخهِخىا ومدخىي . ٢ًِخىا لىثبذ الٟلؿُُيُت، شخهِخىا لىثبذ قباب ًا بى٣اجل: ال٣اةض "

ت يض اإلا٣اجل الٟلؿُُني الثاةغ...الٟضاتي ت يض. الجضًضة الىاٍػ مت الٗىهٍغ ِّٖل الُت اإلاض   ."الٗاإلاُت باإلمبًر

ٔ  الىام لضٔ ؤنُلت ٣ُٖضة مً الغؤي َظا ًخإؾـ ٓا٢٘ حُٛحر ُؾبل ًمخل٪" الٟضاجي" ؤّن  جغ  بلى ٖىّ اإلاغضخي ٚحر-الحايغ-ال

ٓظِت اإلادّضص َٓ الؿالح بإّن  ًامً ٞالٟضاجي. ٖىّ مْغضخي-مؿخ٣بلي-ْا٢٘ ٤، لل ٔ  الٗبض َٓ ْٚحٍر ْالٍُغ  ؤّن  طل٪. ْالالظضْ
  لِـ اإلاٗخضي

ّ
ٓعة بال ت مً بكٗت ن ٫ٓ  الٗالمي الًمحر بزاعة عاًت" مؿغخُخّ جدمل الظي الىام بخٗبحر الجضًضة الىاٍػ  خ

ٓخضة مُالبت ٞلؿُحن، ٢ًُت ٔ  جٟاَمٍل  بًجاص ْاؾخدالت اله٠ ب ٓوي الٗضْ م٘ الىاع لٛت ؾٓ .  "الهُِ

 الخدّغع  خغ٧اث ٖلى ًض٫ّ  الؿاب٤ في ٧ان ْبن َْٓ ،"الؿلُب الىًَ" هي ْاخضة مغظُٗت ٖلى ًدُل -٦مهُلح –الٟضاتي بّن 
ٍٓل ٢ْذ ْمىظ –آلان ًض٫ّ  ال ؤيخى ٞةهّ الٗالم في البالص مً ال٨شحر في َ-  

ّ
 ًجٗلّ ببالصٍ الٟضاجي َظا ْاعجباٍ. ٞلؿُحن ٖلى بال

ٝ ّٚغبخّ ْبن ٓصة ٞةّن  ْاإلادً الْٓغ ْما بّ ٌِٗل الظي الحلم جّٓل  بلحها الٗ : ص

ً: ؤلاؾغاةُلُت الٟخاة"  عومُى؟ ًا الؿىحن َا ٧ل ٦ىذ ٍو

٠ أبى . بأإلااهُا،بٟغوؿا بمهغ، باألعصن،: قٍغ

. مىُدت صوعة: ؤلاؾغاةُلُت الٟخاة

٠ أبى ِذ ما وهللا ل٨ً. أي: قٍغ .  "بالصي مثل خبِّل

م لِا ْفيّ  َٓ ٓاث حٗا٢ب مً بالٚغ ٓا٫ ْحّٛحر الؿى   "الههُىهُت بغازً مً ٞلؿُحن ئه٣اط في ألامل" ْخضٍ ًّٓل  خُض ألاخ

ٓلتها" الظا٦غة" ٞٗل في ًىسٍغ َْٓ طا٦غجّ، ٖلى ؤمحن َىا ٞالٟلؿُُجي ٓالم ٖلى جىٟخذ التي الٗاَُٟت بدم  ب٣ُمِا مخٗضصة ٖ
ٓعاتها ٓا٢ِٟا ْجه . ْم

 ٞخخي؟ ًا الُىم حاب٪ ئٌل: ؤلاؾغاةُلُت الٟخاة"

٠ أبى ي: قٍغ   ."والضي ٢بر أػوع باٖخاوي أمِّل

ْػ  اإلاشا٫ َظا في الٟلؿُُجي طا٦غة بّن  ٓاؾٗت الجٛغاُٞا بلى ال٣بر جخجا ٓالض" ْجخّٗضٔ ال ش، الكٗب بلى" ال  ٢بر ؤّن  طل٪ ْالخاٍع
ٓالض خلمـ ؤن ًم٨ً بط ؾىحن طا٦غة ٌٗجي ال ال اإلااضخي بلى الحىحن مغظُٗت ٞحها ًُ

ّ
 م٘ ًخٗامل الظا٦غة بهظٍ َْٓ ألاب، في ممش
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ىّ ٓصٍ ؤؾاؽ باٖخباٍع َْ ً ٣ْٞضان ْالٗاَٟي، اإلااصي ْظ ٓص لؿبب ٣ٞضان الَٓ ٓظ  للضٞإ ًىبري  ًجٗلّ ما َْٓ ْماَُخّ ال

ٓا الظًً الٟلؿُُيُحن" ٩٦ل ٖىّ َا اإلاإؾاة ٖاق ذ بضاًتها، مىظ ْٖانْغ ْا ؤخالمِم، ْاهتٖز جهم، في ْالاؾخ٣غاع ألامً ٣ْٞض َْ 
ٓا ن ٌِٗل ٦ما الِٗل، َىاء مً ْخغم اجهم في آلازْغ : الخالي  الجؼء  في َظا مشا٫ هجض ؤن ًم٨ً  "ؤَْ

١ : ؾلمى ىا. للصخغاء الىاؽ جٟؼِّلٖذ ختى بالىاع صًاعها الههاًىت َىِّل
ِّل
 لألبض الخي الكهُض أدي ٞامخى٘  لىجغي، أبىي  إلا

ٍ ؾالخه خمل. ٞايل ضُّي " والضي ًا حٗتريني ال: "ٞايل له ٢ا٫" ولضي ًا ل٣خل٪ ٦محن َضا: "أبىي   له ٢ا٫.ًال٢حهم ًسغج بِم

.  "الُىم َا بٗض قٟىاٍ  وما

ٓة الخطحُت ِٞظٍ ٍ مً بط الظاث، بزباث هدٓ زُ ٓص قْغ ٍٓت لِظٍ ٦دامل الٟلؿُُجي ْظ  الجٛغاُٞت بإبٗاصَا الَٓىُت الِ

سُت ا ؤعيّ م٘ ًخٗامل ؤن ْالخاٍع ٓصٍ، مدّغ٧ا باٖخباَع ٓظ ٓم ِٞٓ لظل٪. ٖجها ٌؿخ٣ل ال ًبخٗض ال مجها بهّ ل  بها بالحُاة مد٩
ٓم ّضع ما بطا باإلآث ْمد٩

ُ
ىّ ْبحن بِىّ اإلا٣ّضؽ ال٣ٗض َظا ٖلى بالحٟاّ ملؼم ِٞٓ َظا ْمً. الاؾخالب لِا ٢  ؤلازال٫ ْٖضم َْ

 ْآلت الُُٛان ٍْخدضٔ ًهإع ًجٗلّ ما َْٓ مؿخدُلت، ٖملُت الِٗل/الب٣اء بم٩اهُت مً ًجٗل ال٣ٗض بهظا بزال٫ ؤّي  ألّن . بّ

: اإلاىته٪ خ٣ّ عص ؤظل مً ْالبُل اإلآث

ُذ وهللا أدي، ًا ٖلُ٪ بأؽ ال: ؾمحر أبى"
ِّل
ذ واهذ هاع جًغب ْل . عحا٫ أعب٘ مثل حٍغ

٠ أبى لخني؟ لهىن؟ ه٣لخني ٠ُ٦: قٍغ  خمِّل

  "مخظ٦غ؟ ما. اإلاحراج جُاعصها و٧اهذ بغحلُ٪ مكِذ اهذ: ؾمحر أبى

ْمت بجها ٓاظؼ ج٨ؿغ م٣ا ٓلت باهُال١ ْحؿمذ الخٝٓ خ ٓن  ْيُٗت مً البُ  ْيُٗت بلى( ألاعى اخخال٫) الاجهؼام ْخالت الؿ٩

ٓا٢٘ ٧ان ٞةطا( ألاعى اؾترظإ) الِضٝ هدٓ الاهضٞإ خالت هي مخدّغ٦ت بًجابُت ذي ال  ٞةهّ ْاخض عظال الغظل مً ًجٗل الخاٍع
٫ /ًيخ٣ل الح٤ اؾترصاص مٗغ٦ت في ّٓ ٓا٢٘ بلى ًخد ٓعي ال ٓاخض ُٞهحر( ؤلاعجاػي  باإلاٗجى) ألاؾُ ٫ٓ  ٦ما بؾغاثُل ألن بإعبٗت ال  ج٣

  ٢امذ": قٍغ٠ ؤبي شخهُت
ِّل
ض ٞلؿُحن صولت ألن ٍع

ُث
  لها أ

ِّل
 صولت لىحىص ئلٛاء َى طاجه بدض ئؾغاةُل وحىص.ج٨ىن  أال

 
ِّل
ْم الظي الٟضاجي ألن  "ٞلؿُحن الُت َظٍ  ٣ًا ٓظض ؤن بةم٩اهّ ٚحٍر ؤخض ال بإن ٢ُٗا ًامً ٍْخدّضاَا الامبًر  خ٤ ًٖ بضًال" ً

غ في ٞلؿُحن قٗب ٔ  شخهُت ٢الذ ٦ما  "مهحٍر ج٣ٍغ . الىو في ؤزغ

ٓاظِخّ في الٟضاجي ؤػمت بن ُٖت طاث ْهي ألاعى ؤػمت مً جيب٘ ال٣اَغة للؿلُت م ذي جغا٦م مً جخإحى خ٣ُ٣ُت مكْغ  جدا٫ْ  جاٍع

٢ٓٝٓ الؿلُت َظٍ عة ْعي ؤّي  يض ال بت بحن( مخىا٢ٌ) خّضٌي  مى٤ُ بهّ. حُٛحٍر بًْغ ٓص في الٚغ ٓظ بت ال  ْبحن الُمـ في ْالٚغ

: ٌؿإلِا ٖىضما ال٣اضخي ؤمام حٗلً اإلاؿغخُت مً شخهُت ًجٗل ما َْٓ. ْالاصٖاء الح٣ُ٣ت

 حيؿِخ٪؟ ما ئطن،. ٖا٫: ال٣اض ي"

                                                           
، فرباير 29، رللة جامعة القدس ادلفتوحة، جامعة القدس ادلفتوحة، العدد "صورة الالجئ الفلسطيني في شعر ىارون ىاشم رشيد "صلية فايز احلمود،  1
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٠ أبى . ٞلؿُحن بالصها.ٞلؿُُيُىن   وعٞاقي ئزىحي ٞلؿُُيُىن، وأبىاؤها أحضاصها. ٞلؿُُيُىن  أَلي ٞلؿُُني،: قٍغ

  "الٟلؿُُيُت الضولت هدً...الٟلؿُُني الكٗب هدً...وألاشجاع والبُاعاث والبدغ وألانهاع والُغ١  واإلاضن ألاعى

 ٫ ّٓ ش الكٗب حؿخضعي خماؾُت مغاٞٗت بلى ْاخضة ٧لمت ًٟترى الظي الجيؿُت ًٖ الؿاا٫ َظا ًخد  بهّ. ْالجٛغاُٞا ْالخاٍع
ٓاب بت اإلاخل٣ي في ًسل٤ ظ ا هٟؿِا الحماؾُت اللحٓت في الاوٛماؽ في الٚغ  ْجدا٫ْ  الهض١ مٗجى ٖلى حكخمل لحٓت باٖخباَع

ّٛحر الظي اإلاىخج الٟٗل بلى الاؾخ٩اهت مً جسغط ؤن جي جدغع  ٢ًُت" ٞدؿب لِؿذ لبالصٍ هٓغجّ صامذ ما. ٌُ  ؤًًا، ْل٨ً َْ

ذي ٦ٗم٤ طل٪ مً ْؤبٗض .   "ْالاهبٗار للمٓث ٦جضلُت ْبوؿاهُت، ٖغبُت ٦ٟاظٗت  خًاعي، جاٍع

 :لألعى مٛخهبا بىنٟه ؤلاؾغاةُلي نىعة .3

ٓع  ّْل   ْؤّي . الش٣افي بلى امخّض  ؾُاسخي نغإ في زان ٦ُٝغ ٞلؿُحن م٘ ظىب بلى ظىبا ْاؾٗا الٗغبي الًٟ في" بؾغاثُل" خً
ٓن  الىاع" في الىام ٖجها ٌّٗبر التي" بؾغاثُل" لـ مباقغ اؾخضٖاء َٓ الٟلؿُُيُت لل٣ًُت اؾخضٖاء خ : بإجها" ْالٍؼ

ىه مىه ًىتٕز قٗب أعى ٖلى وئهما زالء، أعى في جيكأ ال الههُىهُت صولت:)....( الٟخاة ٣ظٝ َو  بالصٍ، خضوص وعاء به وٍُث
ظٍ ً مً أ٦ثر مىظ ألاوؾِ الكغ١  في قىتها التي الخغب ٢ًُت هي َو ت اإلاإؾؿت ؾىت ٖكٍغ  َظٍ الههُىهُت، الٗؿ٨ٍغ

 .  "الخغب ئؾغاةُل"  هي

ٓن  الىاع" في بؾغاثُل بّن  خ ٓلت ًُدؼ لم زاهّٓي  ٦ُٝغ جخجّل  لم" ْالٍؼ  ْهي للهغإ ؤؾاسخي ٦ُٝغ ِْغث ْبهما اإلاكِضًت البُ

ٓع " سُت ٚلُت جغج٨ب ئؾغاةُل" بإّن  ظاػما بًماها جامً ٣ُٖضتها ٞةّن  لظل٪ ."اإلاؿغحي الهغإ بزاعة في الاعج٩اػ مد  لى جاٍع

ذ
ِّل
 مثالُت ؾُاؾُت زُىٍ ئلى ونلىا ٞل٣ض. الٗغبُت الضولت يض ًىهُى خغب في خ٣٣تها التي ؤلا٢لُمُت اإلا٩اؾب ًٖ جسل

ٗخبر
ُث
.  "خ٣٣ىاٍ ما أَم -الخايغ الى٢ذ في –ح

  حؿخضعي ؤلاؾغاثُلي ًخبىاَا التي الؿُاؾُت ال٣ُٗضة َظٍ
ًا
ٓا  جشمغ، ؤن ٢بل ألاعى اهتٕز" ٣ٞض ٞلؿُُجي، ٖغبي َٓ ما ل٩ل مد

ـ
ّ
مت، لُسٟي الٗالم ٖلى ْصل م الجٍغ ا، ًهضح الظي الضم ٚع ّ الٗضْ َظا ل٨ً ٖجها، ٍْىبيء بأزاَع

َي
ه ضَي ًْ  ٞال اإلآث، ْمٗبضٍ ص

٫ٓ  ال الظي الٟلؿُُجي ؤلاوؿان َٓ الشمً ًضٞ٘ ْالظي لّ، صاثمت ْنالة ٖباصة ناع الظي ال٣خل، بال مىّ هجض ٓة ال خ  لّ، ٢
ٔ  خُض ٓوي الٗضْ ًغ ا الٟلؿُُجي ٢خل في الهُِ ت ْمباصثّ لؿُضٍ ٢غباهًا .  "الٗىهٍغ

ض ًسخل٠ لم ٍٍٓغ في َىا ٞغط ؤلٍٟغ ٓص جه ٓع " ٞمً ْالٛغب، الٗغب ٦خاب مً ٚحٍر ًٖ للحه ٓاجغة ألاؾاؾُت اله م اإلاخ ٍَٓغ  جه
ٓن  ِٞم بُبُٗتهم، له٤ُ ٞالكغ قُاَحن، ؤجهم ٖلى ٓن  مجخم٘ ؤي ًسغب ٓن  َْم ٦ىّٟ، في ٌِٗك ش ٖبر اإلااامغاث ًد٩ُ  الخاٍع

.  "الجىت مً زغط ؤن مىظ ببلِـ مشل عبما البكغي، الجيـ ٖلى لل٣ًاء

                                                           
. 76ادلصدر نفسو ، ص   1
  ،06العدد ،لبناف ،بًنكت،االحتاد  العاـ للكتاب كالصحافيٌن الفلسطينيٌن ،رللة الكرمل، "الكتابة بفلسطين في الوعي والالوعي "،عبد اللطيف اللعيب  2

. 310،ص  1982ربيع  
. 27ألفريد فرج، ادلصدر السابق ، ص   3
. 09ص  106ص  ،2007، 1،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،القاىرة، مصر،ط"الشخصية الشريرة في األدب المسرحي"عصاـ هبي ،  4
. 26ألفريد فرج، ادلصدر السابق، ص   5
. 359السابق، ص  رجع، ادلعرقوب مفيد، الدراكيش حسٌن  6
 .45، ص 2001، 2ة كالسرية، دار الشركؽ، القاىرة، مصر، ط، دراسة يف احلركات اليهودية اذلداـ"اليد الخفية" عبد الوىاب ادلسًنم،  7
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ت اهؼ٫ . ج٣اوم ال اهؼ٫ . لٟى١  وئًضً٪ ٖغبي ًا اهؼ٫ (: الخاعج مً اإلا٨ُغوٞىن  في) نىث   .ٖغبي ًا بؿٖغ

ٓص بالخىُٟظ، ًىدِ الٗغبي بِىما باألمغ ٌٗلٓ َىا ؤلاؾغاثُلي ٓة الهٗ ٓان ْالخًًٗ٘ بال٣  الاؾخالب مٗجى ًا٦ض َْٓ. بالِ
ٓاهحن ٖلى ًضْؽ ؤهّ ،٦ما ْؤلا٢هاء الخجاَل صعظت ْج٨ش٠ُ ٓاز٤ُ ال٣ مًٗ ؤلاوؿاهُت ْاإلا ٓخل جإ٦ُض في ٍُْ  مً ْالاه٩ٟا٥ الخ

ْخت ٖجها الحضًض ٍْهحر لضًّ مٗجى ٧ل ال٣ُم َظٍ ج٣ٟض خُض اإلاضهُت ٢ُم ٣ت مغا ٔ  في مَغ ى. الالظضْ
ّ
ٓظّ َظا ًخجل  هدٓ الخ

ٓخل ٓة في الخ ٓماث  ٧ّل  ْوؿ٠ الخضمحر قِ ٓاها ؤلاوؿان ججٗل  التي  اإلا٣   بّ جهضح  الظي ألامغ َظا  ٦مشل ؤزال٢ُا خُ

: الًابِ شخهُت

ِم  الغحا٫ ا٢خل(: اإلا٨ُغوٞىن  في) الًابِ
غِّل   البىاث ٖو

ت، آلت ؤهّ ٌعي الىام خؿب الاخخال٫ بن ماث التهامِا في ْهي حكب٘، ال ْالىاع هاٍع ّٓ ٍٓت اإلااصًت الٗغبي إلا٣  ْال٣ٗلُت ْاإلاٗى

ْهُت هٓغة ٖلٍل  مً بلُّ جىٓغ ْالش٣اُٞت ْالٓظضاهُت : ص

 َى عأَي في ًهُبهم  ما ؾبب ول٨ً الىابالم، جهُبهم الظًً وزانت ٦ثحرا، ًخأإلاىن  مٗ٪، أها الٗغب؟: الغاب٘ الُُاع

 أن ٖلُه وئهما زُغة بأعى ًغجبِ ال الظي الغحل. ال٣ٗلي  ال٨ؿل مً هٕى. ٖلحها ولضوا التي باألعى الدكبث في مبالٛتهم

مأهُيخه أماهه ًٖ م٩ان أيِّل  في ًبدث .   َو

ًُّ  ٞاإلؾغاثُلي ، ٞحها ْلض ؤعى هي ٌؿلبها التي ألاعى بإّن  ٌٗتٝر ؤن لّ ٌٗ ًّ  ٚحٍر ُٗى َظا ْل٨
ُ
تراٝ ٖىضٍ ٌؿخضعي ال اإلا  الٖا

ىّ في الب٣اء في الٛحر َظا بإخ٣ُت ٓع  ٖىّ ٌّٗبر ْل٨ىّ الح٤ بهظا ْالدكبض مَٓ  ْالخمؿ٪ ألاعى في الب٣اء ُٞهبذ م٣لٓب بمىٓ

غمى خُض خاصة جىا٢ًاث ًيخج بهظا بهّ. الىو خؿب ٣ٖلُا ٦ؿال بها  ؤن ًم٨ً بل .الٍٛغب لِؿ٨جها زاعظا ألاعى ناخب ًُ

ع  ّٓ ٓن  ؤن بلى ألامغ ًخُ ٩ً  
ًا
ٓص به٩اعا ٓظ : ألاؾاؽ مً للٟلؿُُيُحن اإلااصي لل

  أق٨ى٫  ؾُض ًا حٗلم َل: 3 الكاب" 
ِّل
جهم؟ في خ٤ للٟلؿُُيُحن أن  َو

  "الٟلؿُُيُىن؟ َم مً: أق٨ى٫ 

وا ٢ض ٧اهىا" ٞالهِاًىت ت الخىؾُٗت أخالمهم لُٟغيىا بل اإلاخدضة ألامم ج٣ؿُم لُٟغيىا ال الضم خماماث أٖضِّل  الىاٍػ

ُاوي الجِل لهم جغ٥ أن بٗض الٟلؿُُيُت ألاعى ٧ل ٖلى بال٣ىة   "ؾالخه البًر

اخاث ال الخ٣ُٗضاث مً زالُت قٟاٞت حٗبحراث -عؤًىاَا التي الىماطط ؤٚلب ْفي  -َىا الىام ٌؿخسضم  ًى٣ل ِٞٓ. الاهٍؼ

ٓح ٖٓت بٓي ٓن  بها مّغ  التي ال٣اؾُت الحُاة مً اإلاؿخ٣اة ألاخضار مً مجم ل ال ؤخضار ْهي. الٟلؿُُيُ
ّ
 الح٣ُ٣ت في حك٩

. للمخل٣ي مٟاع٢ا ظضًضا

ٓة بمِٓغ ًِٓغ ؤلاؾغاثُلي ٧ان ْبطا  خُض ألاظىبُت البالص في ٞةهّ لىٟؿّ ًيؿبها التي ألاعى في ْالُُٛان ْالجبرْث ال٣

ع  الكخاث ّٓ ه ٓم مؿ٨حن ؤهّ ٖلى ًُ ٓهُت مٓل ٔ " ٞالهُِ ٓص ؤن جغ  ٞحها الاهضماط ًم٨ىّ ال الكٗٓب ب٣ُت ًٖ مسخل٠ قٗب الحه

                                                           
  ..45ألفريد فرج، ادلصدر السابق، ص   1
 .46ادلصدر نفسو، ص   2
. 51ادلصدر نفسو، ص   3
. 130، ص  ادلصدر نفسو  4
. 57ألفريد فرج، ادلصدر السابق ، ص   5
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ٓظض بط َٓغ َظا صازلّ ً ٓصي الج ُاع ًٖ ٍْٟهلّ ًمحٍز الظي الخالو الحه ٓظُت ْجٟترى ألٚا ٓل ٓهُت ألاًضً ٓص ؤن الهُِ  الحه

ٓن  الظًً جهم زاعط ٌِٗك ٓمي َْ ٓن ( اإلا٣ضؽ) ال٣ ٓاع في َظا هجض   "مؿخمغ جمؼ١  مً ٌٗاه  :الخالي الح

ضا اإلاىٟى في ٌِٗل ؾُضي ًا ئؾغاةُل زاعج الحهىصي: الضلُل . ًخألم قٍغ

  .وٗم: اإلالُىهحر

ذ التي اإلاٟاع٢ت َظٍ
ّ
ُٓٞيُت جّٓضح اإلا٣خُ٘ الىو َظا في ججل ٓصي-ؤلاؾغاثُلي ٖىض مخٗاْمت ق ٓوي-الحه  خُض) الهُِ

٢ُٓت الىٓغة في ُمٛا٫ٍل  زُاب مً ًيخجّ ُٞما ْجِٓغ اإلادخّلِ  ٣ٖل ٖلى َُمىتها ْجٟطح( بالدؿاْي  الىام ٌؿخسضمِا  بدُض الٟ
ذي اإلاتنَي  ًدخّل  ؤن ؤلاؾغاثُلي ًدا٫ْ  ٓا٢عي الخاٍع ٨ؿب َْظا. الِامل َامل بلى الٟلؿُُجي ًىُغص بِىما ْال ًُ  

َي
 ؤبٗاصا ال٣ًُت

ْص ٖىض ج٨خٟي ال صاللُت  نٟت هٕؼ بلى ألاخُان مً ال٨شحر في جخّٗضاَا ْل٨جها ْاإلاٛخهب الح٤ ناخب: ال٣ضًمت الشىاثُت خض
: الٟلؿُُجي ًٖ ؤلاوؿاهُت

  : )....(ٖامىؽ
ِّل
ًِّل  ٢ض ؤلاؾغاةُلي ال٣اهىن  ئن محن، ومؿخ٣لحن وأؾُاص أخغاع هاؽ زضمت في ل٨ُىن  ؾُث ًِّل  ومخ٣ضِّل  لُىا٤ٞ ؾُث

ٟا عا٢ُا قٗبا
ِّل
 . الٗغب ٖلى جُب٣ُه ًم٨ً ٞال ومث٣

٫ٓ  اإلام٨ً مً ًجٗل ما َظا ٕ بإن ال٣ ٓوي اإلاكْغ ٕ ناخب ألابٌُ الجيـ بلى اهخماءٍ ًا٦ض ؤن" خغم ٢ض الهُِ  اإلاكْغ
 ٧ان ْلظا لىٟؿّ ألابٌُ الغظل مىدِا التي ْالح١ٓ٣  اإلاؼاًا في اإلاكاع٦ت مً الهِاًىت ًخم٨ً ختى ْطل٪ اإلاىخهغ؛ الاؾخٗماعي 

ْع  ٓص ٓص ؤن ًا٦ض َغجؼ٫  جُ ٓصْن  ٖىضما الحه جهم بلى ٌٗ ذي َْ ٓن  الخاٍع  الغاسخت الٛغبُت ْالٗاصاث ْالىٓام الىٓاٞت مِٗم ؾُجلب

ٓبٓء الغ٦ً َظا بلى   "الكغ١  مً البالي اإلا

 :زاجمت

٫ٓ  أؾاؾُت هخاةج بلى هخٓنل ؤن ًم٨ىىا ض اإلاهغي  ال٩اجب عئٍت خ غفي ٢ًُْتها لٟلؿُحن ٞغط ؤلٍٟغ  الظًً الهغإ َْ

ان : ٞحها ًدىاٖػ

 ت ٢ًُتهم بجها. الٗغب ٧ل حٗجي ْل٨جها ْخضَم الٟلؿُُيُحن جسّو  ال لل٩اجب باليؿبت الٟلؿُُيُت ال٣ًُت ٍَٓغ  ْما الج

الث بضاًت َٓ م٣ضعاتهم ٖلى َُْمىت ألَلِا ْلم مً ٞحها خضر ٔ  إلادا  .الٗغب ٧ل ٖلى للُِمىت ؤزغ

 ٓن  الىاع" في الٟلؿُُجي خ ٓعي بالٟٗل ًجاَض ٦ما الؿُاسخي بالٟٗل ًجاَض خ٤ ناخب" ْالٍؼ  ًٖ صٞاٖا( الؿالح خمل) الش

ٓبت ؤعيّ ٠٢ٓ َىا ٍِْٓغ. اإلاؿل ٓن  الٟلؿُُيُت ال٣ًُت خل بإّن  ًامً بإهّ" ٞغط" م  .مٗا بهما ٩ً

                                                           
 .250ص  ، سابقرجع ـ، "الصهيونية األيديولوجية" عبد الوىاب ادلسًنم،  1
  .96 ألفريد فرج، ادلصدر السابق، ص  2
  .129 ، ص ادلصدر نفسو  3
صيف  ،38-37العدد  ،لبناف  ،بًنكت سالمي،ادلعهد العادلي للفكر اإل إسالمية ادلعرفة،، رللة "والحضارة الغربية الصهيونية" ،شريف عبد الرمحن  4
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 ٓصة ٖلى هٟؿّ ٌٗاَض ٢لبّ في جب٣ى ؤعيّ ٞةّن  ْابخٗض اٚترب ؤْ ؾاٞغ ٞمِما جمٓث، ال طا٦غة ناخب الٟلؿُُجي  بلحها الٗ

 .ٖجها ًخٛاٞل ال ًيؿاَا ٞال

 ْلت لالؾخٛال٫ ٢اؽٍل  مشا٫ ؤلاؾغاثُلي ٓطط ؤهّ ٦ما الٛحر، خ١ٓ٣  ؾلب ْمدا ٓعة ؤبلٜ ًمشل َْٓ لالؾخٗالء هم  ال٣ُم الػصعاء ن

 .ؤلاوؿاهُت

 ،٣ت مؿغحي هو ٦خابت" ٞغط" اؾخُإ ٞىُا  ٧ان بدُض ُّٞ، ْاضحت اإلاؿغح َظا ٖىانغ ِٞٓغث الدسجُلي اإلاؿغح بٍُغ
ٓح ٣ًضمِا التي ألا٩ٞاع جبلُٜ ٖلى ٢اصعا ٓاعاة ؤْ بزٟاء صْن  ْنغاخت بٓي  .م

 ،ٍٍٓغ في ًسخل٠ لم الىام ٞةّن  ْؤزحرا ٓاٍ ّٖمً ؤٖضائها، ؤَلِا، ٞلؿُحن،: ههّ لخُمت اإلاك٩لت للٗىانغ جه  ال٨خاب مً ؾ
ٖت ٚحر ْالُِمىت ْالاؾخالب الاؾخٛال٫ يّض  ْعاٞ٘ الح٤ ؤصحاب ًٖ صاٞ٘ بدُض الٗغب،  ْألاعى ؤلاوؿان ٖلى اإلاكْغ

 .الٟلؿُُيُحن

٫ٓ  وؿخُُ٘ ْبهظا خب الظي َضّٞ خ٤٣ّ الىو ؤّن  ال٣
ُ
اصة َْٓ ؤظلّ مً ٦ ٓعي ٍػ  ال٣ًاًا ًٖ الضٞإ في ٞىُا ْاإلاؿاَمت ال

ال١ ٖلى ؤَمِا ج٨ً لم بن ؤَمِا، مً ْاخضة ٞلؿُحن جدخّل  التي الٗاصلت الٗغبُت . ؤلَا

 

:   اإلاغاح٘ ٢اةمت

ض .1 خىن  الىاع" ٞغط، ؤلٍٟغ ت الُِئت ،"والٍؼ  ،1989 ،1ٍ مهغ، لل٨خاب،ال٣اَغة، الٗامت اإلاهٍغ

ٓعٍت الٗامت الُِئت ،"يىء ب٣ٗت" ٖهمذ، ٍعاى .2 ٓعٍت صمك٤،  -الش٣اٞت ْػاعة لل٨خاب، الؿ  .2011، 2،ٍؾ

غة الشخهُت "بهي، ٖهام .3 ت الُِئت ،"اإلاؿغحي ألاصب في الكٍغ  2007 ،1مهغ،ٍ لل٨خاب،ال٣اَغة، الٗامت اإلاهٍغ

َٓاب ٖبض .4 ت احخمإ ٖلم في خالت صعاؾت: الههُىهُت ؤلاًضًىلىحُت" اإلاؿحري، ال ت، ٖالم ؾلؿلت ،"اإلاٗٞغ  اإلاجلـ اإلاٗٞغ

جي ٓن  للش٣اٞت الَٓ ٍٓذ، ْآلاصاب، ْالٟى  .1982 صٌؿمبر ،60 الٗضص ال٩

َٓاب ٖبض .5 ٓصًت الحغ٧اث في صعاؾت ،"الخُٟت الُض" اإلاؿحري، ال ت، الِضامت الحه ١، صاع ْالؿٍغ  ،2ٍ مهغ، ال٣اَغة، الكْغ
2001. 

 الش٣اٞت، ْػاعة اإلاؿغخُت، الحُاة مجلت ،"للخُٛحر ومىاحهت للخ٣اة٤ ٦ك٠ الد جُلي، اإلاؿغح" جي، ٢لّٗ الٟخاح ٖبض .6
ٓعٍت، صمك٤،  .2010 عبُ٘ ،71 الٗضص ؾ

 الٗضص ،16 مج ٞلؿُحن، هابلـ، لؤلبدار، الىجاح ظامٗت مجلت ،"اإلاىانغة الضًً ٖؼ قٗغ في الخلُل" الخمُمي، خؿام .7
 .2002 ًىاًغ ،01

َْل خؿحن .8 ْع  ،"ٖغ٢ىب مُٟض" ،الضعا ٓعة بِْاع في البلُٜ الدكبُّ ؤؾلٓب ص  ظامٗت مجلت ،ْالكِضاء الكِاصة ن
ٓخت ال٣ضؽ ٓخت ال٣ضؽ ظامٗت ،اإلاٟخ  .2013 ٞبراًغ ،29 الٗضص ،اإلاٟخ

ت، بؾالمُت مجلت ،"الٛغبُت والخًاعة الههُىهُت" الغخمً، ٖبض قٍغ٠ .9   بحرْث، ؤلاؾالمي، لل٨ٟغ الٗالمي اإلاِٗض اإلاٗٞغ
 .2004 ْزٍغ٠ ن٠ُ ،38-37 الٗضص لبىان،
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10. ٘٢ٓ ٓع  م  www.sayed-esmail.com: بؾماُٖل ٖلي ؾُض الض٦خ

 ْالصحاُٞحن لل٨خاب الٗام الاجداص ال٨غمل، مجلت ،"والالوعي الىعي في بٟلؿُحن ال٨خابت" اللٗبي، الل٠ُُ ٖبض .11
 .1982  عبُ٘ ،06 لبىان،الٗضص الٟلؿُُيُحن،بحرْث،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sayed-esmail.com/


 

 
 

 

 

    2015 –  ٞبراًغ    : 05الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  
 

139 

 

 واإلاأمى٫  الىا٢٘ بحن الجؼاةغ في  اإلاضوي اإلاجخم٘

  بلب٩اي حما٫.أ

الٗلمي  البدث حُل مغ٦ؼ 

اإلاسخاع   ٖلت.أ

ان حامٗت  ٖاقىع،الجلٟت،الجؼاةغ ٍػ

 

 

: اإلالخو 

ٓمُت ٚحر ْالخىُٓماث اإلاضوي اإلاجخم٘ ْمىٓماث ماؾؿاث حٗض ٓظّ الح٩ ٓاظضَا مجخم٘ ألي اإلاكغ١  ال   ٌٗض ،ٞخ
ًا
 ماقغا

 
ًا
ٍٓت ٖلى بًجابُا   بؾِامِم ْ اإلاجخم٘ ؤبىاء خُ

ًا
  بؾِاما

ًا
 ٖلى اإلاجخم٘ ؤٞغاص جإَُل ٖلى اإلاضوي اإلاجخم٘ ٌٗمل  بط ، جىمُخّ في مباقغا

٫ٓ  مباصت ٓاع اإلاكتر٥ باآلزغ،الخٗاٌل ال٣ب  ٌٗخبر اإلاضوي جم٘لمجا ؤّن  اٖخباع ٖلى.اإلاٗاعى ال٨ٟغ ِٞم الخٟاٖلي،٦ظل٪ ْالح

ٓم ؤزظ ٢ْض. البٌٗ بًِٗم اججاٍ ْالجماٖاث ألاٞغاص ؾل٥ٓ ْيبِ للغ٢ابت ؤصاة  اؾخسضاماث ٖضة اإلاضوي جم٘لمجا مِٟ
ْعة اؾخسضام ٧ل ٨ْٖـ ٓع  ٦ظل٪ ٨ٖـ ٦ما الٛغبُت، جمٗاثلمجا ابُ مغث مُٗىت ْؾُاؾُت اظخماُٖت نحر ذي جُ  جاٍع
ت ٓع  ؤن ًا٦ض ما َْظا ْالؿُاؾُت، الاظخماُٖت للىٍٓغ ٓم َظا جبل  بٞغاػاث ًٖ ٌٗبر مغة ٧ل في ٧ْان مغاخل ٖضة ٖبر مغ اإلاِٟ

 .مغخلت ٧ل ًٖ حٗبر مُٗىت مٗاوي ٍْدمل ظضًضة

ٓم ؤَمُت ْجؼصاص ٓع  ْاإلاخٗل٣ت ألازحرة الٟترة في اعحؿمذ التي الجزاٖاث جل٪ هدُجت "اإلاضوي اإلاجخم٘ "مِٟ ْلت بخُ  ٦ْظل٪ الض
 .اإلاجخم٘ ْبحن بُجها الىاقئت الٗال٢اث

Abstract : 

The institutions of civil society and nongovernmental organizations are considered the bright side of  any society. Its presence 
is a positive indication of the vitality of the community and their direct contribution to its development. The civil society 
works to rehabilitate members of the community on the principles of mutual acceptance, coexistence and interactive dialogue, 
as well as understand the counter thoughts. Indeed, the civil society becomes a tool used to control the behavior of individuals 
and groups. Moreover, the concept of civil society has taken several uses and each one reflects the social and political process 
experienced by Western societies. It also reflects the historical development of the social and political theory. And this 
confirms that this concept has gone through several stages and each time gives new perspectives and carries certain meanings 

which express each stage. 

The importance of the concept of ‘civil society’ increases due to those conflicts which have emerged recently concerning the 
development of the state and its emerging relations with the society. 

 

http://30dz.justgoo.com/t180-topic
http://30dz.justgoo.com/t180-topic
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 :م٣ضمت

ٓاث قِضث ا نازبا، ه٣اقا جؼا٫، ْما ألازحرة الؿى ٫ٓ  زٍغ ،خ
ًا
ٖٓا ٕٓ مخى ْمشلّ اإلاغجبُت ْؤلاق٩الُاث"اإلاضوي اإلاجخم٘"مٓي  بّ،

ٓم مشل إلات مِٟ ٕٓ بلى ؤلاقاعة ؤنبدذ ٣ٞض الغاقض ْالح٨م الٗ ت الػمت اإلاضوي اإلاجخم٘ مٓي ٍع  جسو مىاؾبت ٧ل في يْغ

٫ٓ  ه٣اف ْلت في الؿُاؾُت ْالخىمُت الضًم٣غاَُت خ ٕٓ ؤَمُت ْجؼصاص.الض  في اعحؿمذ التي الجزاٖاث هدُجت اإلاضوي اإلاجخم٘ مٓي
ٓع  ْاإلاخٗم٣ت ألازحرة الٟترة ْلت بخُ ٓعة ججغي  خُض اإلاجخم٘، ْبحن بُيُا الىاقئت الٗال٢اث ٦ْظل٪ الض ت الٗال٢اث بل ٍع  الًْغ

بظ٫ الؿُاسخي، ْاإلاجخم٘ اإلاضوي اإلاجخم٘ بحن
ُ
ٓص ْج ت ظِ  .الٗال٢اث لخل٪ هٓغي  لخإنُل ٨ٍٞغ

٫ٓ  الضاثغ الى٣اف ألن ْهٓغا ا، ؤ٧اصًمُا ًٓل لم "اإلاضوي اإلاجخم٘" خ  ٞةهّ اإلالمٓؾت، الٗملُت الؿُاؾت َبُٗت اجسظ بل نٞغ
٫ٓ، ًم٨ً ٍٓا قٗاعا ًهبذ"اإلاضوي اإلاجخم٘"مهُلح ؤن بطن، ال٣ ٔ  إلاسخل٠ حٗب  بظغاء بلى الؿاُٖت الاظخماُٖت ْالٟئاث ال٣ٓ

ٍٓالث ٍٓاث مسخل٠ في ٖم٣ُت جد  .البلضان مً الٗضًض في الاظخماعي الدك٨ُل مؿخ

: اإلاضوي اإلاجخم٘ مٟهىم -1

 مً اإلاسخلٟت مُاصًجها في حٗمل التي ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت الؿُاؾُت اإلااؾؿاث"بإهّ اإلاضوي اإلاجخم٘ ٌٗٝغ
ْلت ؾلُت ًٖ وؿبي اؾخ٣ال٫ ْفي اإلادلُت للمجخمٗاث اإلالحت الاخخُاظاث جلبُت ؤظل  في الكغ٧اث عؤؾمالُت جإزحر ًْٖ الض

ٔ  ْالاعجٟإ الا٢خهاصًت مهالحِا ًٖ ٧الضٞإ ه٣ابُت ٚاًاث لِا...الخام ال٣ُإ  مهالح ًٖ ْالخٗبحر اإلاِىت بمؿخٓ
  .ؤًٖائها

ْلت ٍَغ٤ ًٖ ؾُاؾُا اإلاىٓم اإلاجخم٘: "بإهّ َىبؼ جىماؽ خّضصٍ ٢ْض  َظا في ًالخٔ ما " الخٗا٢ض ٨ٞغة ٖلى ال٣اثمت الض

ْلت ْبحن بِىّ ًمحز ال ؤهّ الخٍٗغ٠ . الض

ْلت ًٖ جمُحٍز زال٫ مً اإلاضوي اإلاجخم٘ خّضص ٣ٞض حىن  الُٟلؿىٝ ؤّما ابِ جماما ًلػي ؤن صْن  الض  بُجهما ججم٘ التي الْغ

ْلت بَاع يمً ؾُاؾُا اإلاىٓم اإلاجخم٘ ٢ُام" ؤهّ بلى ؤقاع ٖىضما ٓن  ؾً ٖملُت جىُٓم مِمخّ الض ٓص الُبُعي ال٣اه ٓظ  صْن  اإلا

ْلت ٢ِٓا الض ْٞ. 

ٖٓت:" بإهّ اإلاضوي اإلاجخم٘ ابغاَُم الضًً ؾٗض َّْٗغٝ ُٖٓت الخىُٓماث مً مجم  ألاؾغة بحن الٗام اإلاجا٫ جمؤل التي الحغة الخُ
ْلت ٕٓ الؿلمُت ْؤلاصاعة ْالدؿامذ ْالتراضخي الاخترام ْمٗاًحر ب٣ُم طل٪ في ملتزمت اٞغاصَا مهالح لخد٤ُ٣ ْالض  ْالخالٝ للخى

ابِ الجمُٗاث مً ٦ال اإلاضوي اإلاجخم٘ جىُٓماث ْحكمل ْهُاث ْألاهضًت ْألاخؼاب ْالى٣اباث ْالْغ  ٚحر َٓ ما ٧ل ؤي. ْالخٗا
ٓمي  . (ْعاسي) بعسي ؤْ ٖاثلي ٚحر َٓ ما ٧ْل خ٩

                                                           
1
 مواطن، الوطن العربي، في الديمقراطي التحول تعثر إشكاليات يف منشور "وسطيةأ شرق قراءة المدني، المجتمع وفكر واقع" بشارة، عزمي يف كردت ادلقدمة التحديدات 

 .191 ص، 1997اهلل، راـ الدديقراطية، لدراسة الفلسطينية ادلؤسسة
سلسلة دراسات مشركع اجملتمع ادلدين كالتحوؿ الدديقراطي يف  تقدمي ،"المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي "الدين ابراىيم، سعد 2

 . ، القاىرة1995للنشر،  الصادرة عن مركز ابن خلدكف للدراسات االمنائية، باإلشرتاؾ مع دار األمٌن الوطن العريب،
 يف التنمية السياسية كإشكالية التحوالت حوؿ الوطين ادللتقى يف كرقة مقدمة ،"تفعيلو آلية في دراسة الجزائر في المجتمع المدني"مشرم، مرسي 3

 .جامعة الشلف،اجلزائر احلقوؽ بكلية  2008 17 / 16 يومي ادلنعقد اجلزائر



 

 
 

 

 

    2015 –  ٞبراًغ    : 05الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  
 

141 

ّ ْة في الٗغبُت الىخضة صعاؾاث مغ٦ؼ ْٖٞغ  ْالا٢خهاصًت الؿُاؾُت اإلااؾؿاث"ؤهّ ٖلى1992 ٖام ٣ٖضَا التي الىض
 في اإلاكاع٦ت مجها مخٗضصة ؤٚغاى لخد٤ُ٣ الؿلُت ًٖ اؾخ٣ال٫ في اإلاسخلٟت مُاصًجها في حٗمل التي ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت

 3."الخىمُت لخد٤ُ٣ الاظخماعي الٗمل في ْؤلاؾِام الؿُاسخي ال٣غاع نى٘

ُٖٓت الاظخماُٖت الخىُٓماث مجمل" بإهّ ٢ىضًل أماوي ْحّٗغّٞ ٓمُت، ْٚحر الاعزُّ ٚحر الخُ  مً ْحٗٓم الٟغص جغعي التي الح٩
ْلت ماؾؿاث مً ْؾُِ م٩ان في اإلاضوي اإلاجخم٘ ماؾؿاث ْج٣٘ الٗامت، الحُاة في اإلاكاع٦ت ٖلى ٢ضعاجّ  ْاإلااؾؿاث الض

 . "الاعزُت

ْلُت الاظخماُٖت اإلااؾؿاث حؿدبٗض ؤجها الخٗاٍع٠ َظٍ ظل ٖلى ًالخٔ ما  الازيُت، ْالُاثٟت ْالٗكحرة ْال٣بُلت ٧األؾغة ألا
ٓمُت اإلااؾؿاث مىّ حؿدبٗض ٦ما ٓمُت ٚحر ْاإلاىٓماث اإلااؾؿاث اإلاضوي اإلاجخم٘ هُا١ في ٍْب٣ى الح٩ ٓم التي الح٩  وكاَِا ٣ً

ٓعي الٗمل ٖلى . الخُ

٠ بلى ألازحر في هسلو ؤن ٍْم٨ً ٖٓت ؤهّ ٖلى اإلاضوي للمجخم٘ ئحغاتي حٍٗغ ٓظض التي الحغة الخىُٓماث مً مجم  ألاؾغة بحن ج
ْلت ٓمُت ٚحر اإلاىٓماث ماؾؿاجّ ْجًم ؤٞغاصَا مهالح لخد٤ُ٣ ْالض  اإلاِىُت ْالجامٗاث ْاإلاٗاَض ْالى٣اباث ْألاخؼاب الح٩

ٓاصي ْالصحاٞت ْالضًيُت الاظخماُٖت ْالخجمٗاث خماص ؤلاعاصي الٟٗل ٖلى التر٦حز ؤع٧اهّ ؤَم ْمً الاظخماُٖت، ْالى  ٖلى ْالٖا

. زال٢ُاثألا

: وجُىعٍ اإلاضوي اإلاجخم٘ مٟهىم وكأة-2

٫ٓ  وؿخُُ٘ ٓعٍ مىظ زً٘ اإلاضوي اإلاجخم٘ ؤن ال٣ ٓعي ِْ ْا الظي الك٩ل ْالى اإلا٨ٍٟغً ل  الؿلُت ٖال٢ت زاللّ مً عؤ

ْلت انُىاعي ٦مسل١ٓ  اإلاضوي للمجخم٘( َىبؼ) عئٍت ٞىجض. باألٞغاص الؿُاؾُت  ال٣غن  في( لى٥) ٌٗخبٍر بِىما ،(17 ال٣غن ) للض

ْلت مً الًض ٖلى ْالخباص٫ الخجاعة ْٖال٢اث اإلال٨ُت صاثغة ٌكمل 18  اإلاهالح خماًت جًمً التي الؿُاسخي ْاإلاجخم٘ الض
. الجماُٖت

ٝ ْل في ْلض ٢ْض وؿبُا، خضًشت ٨ْٞغجّ الٗغبُت ز٣اٞخىا ٖلى صزُل اإلاضوي اإلاجخم٘ مهُلح نب  الؿُاسخي الهغإ ْْغ
ضث التي ْالاظخماعي ِّ ٖٓت م ٓعاث إلاجم ْعبا اظخاخذ التي الش  اإلاُل٤ الح٨م يض ٖكغ، ْالشامً ٖكغ الؿاب٘ ال٣غوي زال٫ ؤ

ٓم ْعبا، إلال٥ٓ ال٨ىِؿت ٢بل مً ؤلالهي بالح٤ اإلاضٖ ٓم َْٓ ؤ ٓلض ٚغبي ٦مِٟ ت مضاعؽ نُاٚخّ في ؤؾِمذ اليكإةْ اإلا  ٨ٍٞغ
 البِئت ًٖ محزجّ في ًسخل٠ ًجٗلّ مما ٞحها ْظض التي البِئت ؾماث ًإزظ هجضٍ بالخالي الٛغبُت الحًاعة بَاع في مخٗضصة

 ٔ . بلحها ه٣ل التي ألازغ

ٓا ؤٞغاص بُض الؿُاؾت ْجًمجها( الخٗا٢ض) ًيخجِا ْؾُلت"اإلاضوي اإلاجخم٘ في لى٥ْ َىبؼ مً ٧ل ْظض ٣ٞض  لخدهُل اظخمٗ
ٓصة، ٚاًت ٔ  َىبؼ ؤّن  َٓ بُجهما الٟاع١  ؤّن  بال م٣ه ٓص ال ؤهّ ًغ ْلت بحن ماؾؿاحي لخماًؼ ْظ  ال٨ٗـ ٖلى اإلاضوي، ْاإلاجخم٘ الض

ْلت،صْن  ًٖ اإلاضوي اإلاجخم٘ محز الظي لى٥ مً ابِ جماما ًلػي ؤن الض ٓع  زم. "بُجهما ججم٘ التي الْغ ٓم جُ  ٖلى طل٪ بٗض اإلاِٟ
ْلت ْبحن ْالخ٣الُض، ْالٗٝغ الٗاصاث ٖلى ال٣اثمت الخل٣اثُت الخٟاٖالث مً ٦كب٨ت"اإلاضوي اإلاجخم٘ بحن محز الظي َُٛل ًض  الض

ٖٓت بٓنِٟا ٓهُت الؿُاؾُت اإلااؾؿاث مً مجم  ؤ٦ض َُٛل ؤن الؿاب٣ت،بال الٗال٢اث مً قب٨ت بَاع في جماعؽ التي ْال٣اه

                                                           
 .119،ص 1995منائية، دار األمٌن للنشر، إلللدراسات ا ، مركز ابن خلدكف"(1993-1981) عملية التحول الديمقراطي في مصر "قنديل، أماين 1
 
 اإلسرتاتيجية،العراؽ، الدراسات معهد صاحل، حاكم كعلي ناظم فحس ترمجة ،"نالعشري نالقر حتى ناليونا نم المدني المجتمع "رنبًنغ،أ فجو 

 .187ك 167،ص 2007
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ٓم ال اإلاضوي اإلاجخم٘ بن ْلت ٖبر بال ٣ً لت الض ٓع  اؾخمغاع ْجإمحن الضازلُت اق٩الُاجّ لحل اإلاَا ٓعة ْجُ  ْظب همُُت،لظل٪ به

ٕٓ ْلت ؾلُت بلى اإلاضوي اإلاجخم٘ زً .   "الض

ٓع  ؤن بلى ٓم بلى ألازحر في جُ  اإلاؿخ٣لت ْاإلااؾؿاث الٓؾُُت الاظخماُٖت الُِئاث جل٪"اإلاضوي اإلاجخم٘ ٌٗخبر الظي الحضًض اإلاِٟ

جها جىٓم ؤن حؿخُُ٘ التي الؿُاؾُت الؿلُت ًٖ ا الخانت قْا ْلت ؾلُت ًٖ بمٗؼ٫  ْجضًَغ .  "الض

ٓع  ٞىجض الٗغب للم٨ٍٟغً باليؿبت ؤما  ُّٞ جيخٓم الظي اإلاجخم٘" ؤهّ ٖلى اإلاضوي اإلاجخم٘ ٌٗٝغ الجابغي  ٖابض مدمض الض٦خ
.  "الضًم٣غاَُت ؤؾاؽ ٖلى ؤٞغاصٍ بحن الٗال٢اث

ّ ٓع  َْٗٞغ ٖٓت" هّؤ ٖلى الًُٟل ٖبض مدمض الض٦خ  بحن ْؾُُا مغ٦ؼا جدخل التي ْألاوكُت ْالٟٗالُاث اإلااؾؿاث مجم
ا الٗاثلت ٓخضة باٖخباَع ْلت ْبحن ألاؾاؾُت ال  . "الض

اناث ؤبغػ  ْمً ٓع  بلى ؤصث التي ؤلاَع ْبا في اإلاضوي اإلاجخم٘ ِْ ْع  :الخالُت الى٣اٍ ظملت ؤ

. ْالؿُاسخي الضًجي باإلاٗىُحن اإلا٣ضؾت اإلاُل٣ت ْالؿلُت للمل٥ٓ«ؤلالهي الخ٤» ٖلى اإلاغج٨ؼ: الؿُاس ي الىٓام م٣اومت - أ
ٓن  ما جاعة الؿلُخان َاجان ٓن  بدُض بُجها ُٞما ْمخضازلت مىضمجت ج٩  ما ْجاعة الضًيُت، الؿلُت هي الؿُاؾُت الؿلُت ج٩

ٓن  ٔ  ْجاعة مخ٩املت ج٩ ٓن  ؤزغ ت مخىاٞغة ج٩ .  ْمخهاٖع

ب٣ت الىبالء، َب٣ت ؤبغػَا: َب٣اث ئلى اإلاجخمٗاث ج٣ؿُم -ب ب٣ت الضًً، عظا٫ َْ  ٧اهذ ْالتي ٞئاتها، بمسخل٠ الٗاملحن َْ

ٓالي مجها ألازحرة حك٩ل مت ْل٨جها الؿ٩ان، مً% 98 خ  في ْالؿُاسخي الضًجي ؤلانالح خغ٦ت بلى ٢اص الظي ألامغ الح١ٓ٣، مدْغ
ْبا، ْع ض خُض ؤ ِّ ٕٓ بلى الٓي٘ َظا م ٓعة ٢ْ . الٟغوؿُت الش

ْثت:ؤلانالخُت الخغ٧اث ْهىع -ظـ ْبا في ٢اثمت ٧اهذ التي ْالضًيُت الؿُاؾُت لؤلْيإ اإلاىا ْع ٓع  زال٫ ؤ  ٧ْان الٓؾُى، الٗه
ٓزغ ماعجً خا٫ْ  البرْحؿخاهدُت،خُض الضًجي ْؤلانالح لىزغ ماعجً خغ٦ت ؤبغػَا مً ْمت ل  َُْمىتها،خُض ال٨ىِؿت ؾُُغة م٣ا

ٓصًاث ٧ل مً بالخسلو هاصٔ ٓصًت ٖضا ما ال٨ىِؿت بها جىاصي ٧اهذ التي الٗب . للخال٤ الٗب

غ خغ٦ت بغوػ  -ص ٓعة ؤْ:الخىٍى ٓا الظًً اإلا٨ٍٟغً زال٫ مً ْطل٪ اإلاُالصي، ٖكغ الؿاب٘ ال٣غن  مىظ الٗلمُت الش ْل  ٌٛحرْا ؤن خا
ٓعاث ٓعاث بُلُمىؽ ؤ٩ٞاع في مجها ظاء ما ْبسانت الُبُعي الٗالم ًٖ ال٣ضًمت الخه ٓهاهُت ْالخه  ًٖ اإلاسخلٟت الُ

ٍٓغ خغ٦ت ٖهغ في الباعػة ألا٩ٞاع ؤَم مً حالُلىاْ ٦ُبلغْ باؾ٩ا٫ْ ص٩ًاعثْ َاعفيْ هُىجً ؤ٩ٞاع ٧اهذ ٢ْض ؤلاوؿان،  الخى
ْلى،ل٣ض ٍٓغ م٨ٟغي  محزث التي ألاؾاؾُت ال٨ٟغة ٧اهذ ألا ٓن  البكغ ؤن هي الخى ٓا ؤن ٌؿخُُٗ ا ًبلٛ  ٖلى ال٨ما٫ مً ٢ضعًا

ْطل٪ ٣ُاث ًٖ ْالبٗض الُبُٗت، ٖلى ؤلاوؿان ؾُُغة زال٫ مً ألاعى، . اإلاُخاٞحًز

                                                           
 .195ص 2006كالنشر،السليمانية، للطباعة محدم ،مؤسسة"للمفهوم الفلسفية السيرة المدني المجتمع "نيب، سربست  1
 .101مرجع سابق، ص، نيب سربست  2
 
 فالوط يف الدديقراطية ،ادلسألةفكآخرك الكوارم خليفة علي يف ،"العربي نالوط في المدني والمجتمع الديمقراطية إشكالية" ،اجلابرم عابد زلمد 

 .184،ص2000، بًنكت العربية، الوحدة دراسات مركز العريب،
 السياسية،جامعة العلـو منشورة،كلية غًنق ،دكتورا أطركحة ،"العربي نالوط في ومستقبلو المدني المجتمع مشكالت "شكر، محدف أع نقالن   4

 .20،ص1998بغداد،
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ْمي ؤبغػ  ٧ان الظي َىبؼ وجىماؽ بٓؾُت: مشل ؤشخام، بلحها ًضٖٓ ٧ان التي اإلاُل٣ت للؿلُت صٖىة أي م٣اومت -َـ  م٣ا
ٓم ٦خاباجّ في ِْغ خُض اإلاُل٣ت، الؿلُت ٓاَىت اإلال٨ُت، ْخ٤ الاظخماعي الخٗا٢ض مِٟ ْاة ْاإلا  ْالحالت الخانت ْاإلال٨ُت ْاإلاؿا

  ْالؿلُت الؿُاصة في ْألاَلُت« الُٟغة» الُبُُٗت
ًا
ٕٓ مً بضال . للحا٦م اإلاُل٤ الخً

ْمت اؾخمغاعا حٗخبر ْالتي:اللُبرالُت الخغ٦ت ْهىع  -ْ ت ٧اهذ اإلاُل٤،خُض ْالح٨م ال٨ىِؿت ؾُُغة إلا٣ا  ؤَم ، الٟغصًت الجٖز

 .الا٢خهاص في اإلاىٟعي اإلاظَب جبىاٍ الظي« ًمغ صٖه ٌٗمل صٖه» مبضؤ جُب٤ُ
ٟطخي: الخٗضصًت-ي ٔ  ٖلى زهِٓنا الٗام، الغؤي اؾخ٣ُاب بُٛت الخدالٟاث، بىاء ؤَمُت بلى الخٗضصًت مبضؤ ًُ  اإلاؿخٓ

ٓص ْمٗجى ؤَمُت اللُبرالُت، الضًم٣غاَُت الخجغبت بُيذ ٢ْض.الؿُاسخي ْع  اإلاٗاعيت، ْظ الم ْؾاثل ْص ت ؤلٖا . الخٗبحر ْخٍغ

: اإلاضوي اإلاجخم٘ ج٨ىًٍ ٖىانغ -3

َٓغ بن ْع  ظ غ في الىاؽ مكاع٦ت ْجُٟٗل جىُٓم َٓ اإلاضوي اإلاجخم٘ ص م، ج٣ٍغ ٓاظِت مهاثَغ  في جازغ التي الؿُاؾاث ْم
ض مِٗكتهم م، مً ْجٍؼ ٓم ْما ا٣ٞاَع ْع  مً بّ ج٣  ٖلى ْالخإ٦ُض اإلااؾؿاث، بىاء ز٣اٞت الظاجُت، اإلاباصعة زل٤ ز٣اٞت وكغ في ص

ٓاَىحن بعاصة ْظظبهم الٟٗل في اإلا ذي، ذي، الٟٗل ؾاخت بلى الخاٍع الث جد٤ُ٣ في الٟٗالت ْاإلاؿاَمت الخاٍع ٔ  الخد  ال ختى ال٨بر
. الحا٦مت الىسب ٖلى خ٨غا جتر٥

اة٠ ؤَم ٞمً :  هي اإلاضوي اإلاجخم٘ مإؾؿاث ْو

ُٟت. 1 . اإلاهالح ججمُ٘ ْْ

ُٟت. 2 . الهغاٖاث ْخل خؿم ْْ

اصة. 3 . الاْيإ ْجدؿحن الثرْة ٍػ

. الجضًضة ال٣ُاصاث اٞغاػ. 4

. صًم٣غاَُت ز٣اٞت بقاٖت. 5

ًٍٓ ٖىانغ ؤَم ل٨ً  : في جخمشل اإلاضوي اإلاجخم٘ ج٩

ُٖٓت" ٨ٞغة: ألاو٫  الٗىهغ - ؤ ٔ  ب٩لمت ؤْ "الُ ُٖٓت اإلاكاع٦ت ؤزغ ٓعي، ؤْ الحغ ؤلاصاعي  الٟٗل باألؾاؽ هي التي الُ  الُ

٣ت ْبهظٍ ٍٓىاث جخمحز الٍُغ ٍٓىاث باقي ًٖ اإلاضوي اإلاجخم٘ ْبجى ج٩ يت الاظخماُٖت الخ٩ ٓاعزت ؤْ اإلاْٟغ  .اٖخباع ؤي جدذ اإلاخ

ٓمّ الٗام الخ٣لُضي اإلاجخم٘ ًٖ ًسخل٠ بهظا َْٓ:مىٓم اإلاضوي اإلاجخم٘ ؤن َٓ:الثاوي لٗىهغا - ب  خُض .ال٨الؾ٩ُي بمِٟ

ت الحُاة مجمل جُا٫ التي "اإلااؾؿُت" ٨ٞغة بلى الغ٦ً َظا ٌكحر ا، الحًاٍع بًا  الؿُاؾُت الحُاة حكمل ْالتي ج٣ٍغ

 .ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت

ْع  ْ بالٛاًت ًخٗل٤ :الثالث الٗىهغ -ط ٓم الظي الض ٔ  ْألاَمُت الخىُٓماث، َظٍ بّ ج٣  َُْمىت الؿلُت ًٖ الؾخ٣اللِا ال٨بر
ْلت، ْابِ ؾُا١ في حٗمل اظخماُٖت جىُٓماث هي خُض مً الض  ْالخىاٞـ الهغإ ؤْ ْالخماؾ٪ الخًامً ٖال٢اث بلى حكحر ْع

 .الاظخماعي



 

 
 

 

 

    2015 –  ٞبراًغ    : 05الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  
 

144 

عة في ٨ًمً :الٗىهغألازحر - ص ٓم بلى الىٓغ يْغ ا باٖخباٍع اإلاضوي اإلاجخم٘ مِٟ ٓمت مً ظؼءًا  ٖلى حكمل ؤْؾ٘ مٟاَُمُت مىٓ

ٓاَىت،خ١ٓ٣  الٟغصًت، :مشل مٟاَُم ُت الؿُاؾُت، اإلاكاع٦ت ؤلاوؿان، اإلا ٓعٍت ْالكٖغ .  بلخ...الضؾخ

 : اإلاضوي واإلاجخم٘ الضولت بحن الٗال٢ت-4

ْلت بحن الٗال٢ت في ألانل بن ٓػَ٘ مخباص٫ ْاٖخماص ج٩امل ٖال٢ت بجها اإلاضوي ْاإلاجخم٘ الض ْاع، ْج  بال َٓ ما اإلاضوي ٞاإلاجخم٘ لؤلص
ْلت ججلُاث ؤخض ٓٞغ التي الحضًشت الض غاٝ ٧اٞت مماعؾاث ًىٓم للح١ٓ٣  هٓامٍل  ج٣ىحن ٍَغ٤ ًٖ ٢ُامّ قٍغ ج  ألَا

ْلت ٖلى ٌٗخمض اإلاجخم٘ ؤن اإلاجخم٘،٦ما صازل ْالجماٖاث اثّٟ ال٣ُام في الض  ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت ألاؾاؾُت بْٓ
ْلت جىُٓماث، مً جًّٗ ما زال٫ مً ْالخٗلُمُت ْلت ال مخالػمان، اإلاضوي ْاإلاجخم٘ ٞالض  صْن  مً مجخم٘ ال مجخم٘ صْن  مً ص

ْلت، ٓة ْلُض َٓ اإلاضوي اإلاجخم٘ بن بل ص ْلت ٢ ٓاػهت ؤظل ْمً الض ٓتها م ٢. 

ْلت ؤن ٦ما ٍٓت في حؿِم ؤن حؿخُُ٘ الض ٓع  في ؤْ اإلاضوي اإلاجخم٘ ج٣ ٓاهحن ْي٘ زال٫ مً نخي مضوي مجخم٘ جُ  ْاضحت ٢

ا اإلاجخم٘، َظا لٗمل للخُب٤ُ ٢ابلت ًًا ٓاٞؼ ج٣ضًم ْؤً  ؤ٦ثر جهبذ اإلاضوي اإلاجخم٘ مىٓماث ٞةن اإلا٣ابل الهُٗض ْٖلى .لّ خ
ْلت ٧اهذ بطا الؿُاؾت، نى٘ ٖملُت في اإلاكاع٦ت في ٞٗالُت  الؿُاؾاث ْي٘ ٖلى ٢اصعة مخماؾ٨ت بؿلُاث جخمخ٘ الض

  .ْجىُٟظَا

ٓم بخُب٤ُ اإلاىاصْن  ٌٗخ٣ض ُٖٓت الُبُٗت بإن اإلاضوي اإلاجخم٘ مِٟ ٓتها ؾغ هي اإلاضوي اإلاجخم٘ ماؾؿاث ؤْ لخىُٓماث الخُ  في ٢
ٓة م٣ابل ْلت، ٢ ٍٓت ْؤن الض ا الٟغص حُٗي الخىُٓماث َظٍ ًٖ ٓاي٘ ب٣ضع ْلٓ الخإزحر، ٖلى ٢اصع بإهّ بخؿاؾًا  بُئخّ في مخ

ا حُُّٗ ٦ما. الاظخماُٖت ا ْلٓ ٢ضعًا ًٗا ٓاي ٓع  مً مخ ٓاظِت في الجماعي باألمان الكٗ ْلت، م ا لّ ْجدُذ الض ا ٖضصًا  ٞغم مً ٦بحرًا
صٍ الظاحي،٦ما الىمٓ ٫ٓ  بلى البٌٗ ًظَب بل. ْالؿُاؾُت الخىُٓمُت اإلاِاعاث مً بّ بإؽ ال ب٣ضع جْؼ  جىُٓماث بإن ال٣

ْلت ج٣ِ٣غ ٖلى ًترجب الظي الٟغاٙ جمؤل التي هي اإلاضوي اإلاجخم٘ ٓم ٧اهذ بهخاظُت ؤْ زضمُت مجاالث في الض  ْلٓ حٗٓى ؤْ بها ج٣

ا ًُا ْلت عجؼ مً ظؼث ٓٞاء ًٖ الض . ؤلاهخاظُت الخضمُت اإلاخُلباث بهظٍ ال

: الجؼاةغ في اإلاضوي اإلاجخم٘-5

ٓم ِْغ  الؿُاسخي الىٓام ٞحها قِض التي اإلاغخلت ؤي اإلااضخي ال٣غن  زماهُيُاث مً الشاوي الىه٠ في بالجؼاثغ اإلاضوي اإلاجخم٘ مِٟ
ٍٓاث ظمُ٘ ٖلى ؤػمت الجؼاثغي  ا ْهمِ الؿُاؾُت الا٢خهاصًت، اإلاؿخ ْلت، ٖلى اإلاٗخمض حؿُحَر  اإلاجا٫ هيسخى ؤن صْن  الض

ٓع  ٨ًٟل الجؼاثغ ْفي.الاظخماعي ت الضؾخ ت الخجم٘ خٍغ ًٍٓ ْخٍغ ٓع ا ؤن الجمُٗاث،٦ما ج٩  ْي٘ في ْاضح الجؼاثغي  لضؾخ

١ ٓن  مً 2 اإلااصة ههذ مسخلٟت،خُض جىُٓمُت ٦إق٩ا٫ ٧لِا بها َْٗتٝر ْالى٣ابت ْالجمُٗت الحؼب بحن الْٟغ  - 12 ع٢م ال٣اه

ٓم في الجمُٗت حٗخبر:"ؤهّ ٖلى بالجمُٗاث، ْاإلاخٗل٤ 2012 ؾىت ًىاًغ 12 في اإلااعر 06 ٓن، َظا مِٟ  ؤشخام ججم٘ ال٣اه
ٍٓحن ؤْ/ْ َبُُٗحن  .مدضصة ٚحر ؤْ مدضصة إلاضة حٗا٢ضي ؤؾاؽ ٖلى مٗى

ِم حسخحر في ألاٞغاص َاالء َْكتر٥ ٖٓا ْْؾاثلِم مٗاٞع  في ؾُما ْحصجُِٗا،ال ألاوكُت جغ٢ُت ؤظل مً مغبذ ٚحر ْلٛغى جُ

اضخي ْالش٣افي ْالتربٓي  ْالضًجي ْالٗلمي ْالاظخماعي اإلانهي اإلاجا٫  .ْؤلاوؿاوي ْالخحري  ْالبُئي ْالٍغ

                                                           
 ،23،20/09/2003عدد كدراسات، أحباث :الوثيقة كرقم تصنيف ، الكرتكنية نسخة ، "المدني المجتمع "، احلكومية غًن للمنظمات التميز مركز 1
  www.ngoce.org . 2ص
 .20 ،ص 2003ادلعاصر، الفكر دار ،"الديمقراطية بناء في ودوره األىلي المجتمع "شكر، الغفار عبد  2
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ٕٓ ًدضص ؤن ًجب ٕٓ، بهظا الٗال٢ت ًٖ حؿمُتها حٗبر ؤن ٍْجب بض٢ت الجمُٗت مٓي ٕٓ ًىضعط ؤن ًجب ؤهّ ٚحر اإلآي  مٓي
ٓن  ال ْؤن الٗام الهالح يمً ْؤَضاِٞا وكاَاتها ٓابذ مسالٟا ٩ً  ْؤخ٩ام الٗامت ْآلاصاب الٗام ْالىٓام الَٓىُت ْال٣ُم للش

ٓاهحن ٫ٓ  ْالخىُٓماث ال٣ ". بها اإلاٗم

 اإلاِىُت، الجمُٗاث) الاظخماُٖت ،(اإلاىخسبت ْاإلاجالـ ألاخؼاب)الؿُاؾُت جىُٓماجّ مً ٧ل اإلاضوي اإلاجخم٘ بيُت ْجخًمً

(. اإلايكأث،الكغ٧اث،البى٥ٓ) الا٢خهاصًت ْماؾؿاجّ(الاجها٫ ْْؾاثل ْالجامٗاث اإلاضاعؽ) الش٣اُٞت ،(الى٣اباث

 :مجاالث ٖضة في الؿُاؾُت الخىمُت في اإلاضوي اإلاجخم٘ مكاع٦ت ْجخجلى

ًٍٓ في اإلاؿاَمت-  .الٗام الغؤي ْحك٨ُل ج٩

ٓة-  .ؤنُلت ؾُاؾُت ز٣اٞت بلى الضٖ

ٓاَىحن الٟٗلُت اإلاؿاَمت حصجُ٘-  .الٗامت الحُاة في للم

-ًٍٓ لُاث جدمل ٖلى ال٣اصعة الىسب ْجدًحر ج٩  .ٖامت مؿْا

ت ٖال٢اث ْحصجُ٘ ب٢امت ٖلى الؿحر- ٓاٍع ٓاًَ بحن صاثمت ظ ْلت اإلا  .ْماؾؿاتها ْالض

 .للمغؤة الؿُاؾُت الح١ٓ٣  ْجغ٢ُت الؿلُت ٖلى ْالخضا٫ْ  الضًم٣غاَي الٟٗل ج٨َغـ ٖمى الٗمل-

. الدؿامذ ٢ُْم ؤلاوؿان خ١ٓ٣  جغ٢ُت ٖلى الٗمل-

ٓاٖض اخترام ْٖضم ال٣غاعاث اجساط في الكٟاُٞت ُٚاب الجؼاةغ في اإلاضوي اإلاجخم٘ مىٓماث جىاحه التي الهٗىباث ْمً ٢ 
ٓٞغ بلى اإلااؾؿاث جل٪ مً الٗضًض ًٟخ٣غ ٦ما ، ؤلاصاعي  الٗمل ٍٓل ج  البٌٗ ًضٖٓ مما ْوكاَاتها، زُُِا لخىُٟظ الالػم الخم

خماص بلى مجها ٍٓل ٖلى الٖا   ْالظي الخاعجي، الخم
ًا
ٓاظّ ما ٚالبا ٓاًا خؿً في ْالدك٨ُ٪ باإلهخ٣اص ً ٍٓل اإلااهدحن ه  لبٌٗ للخم

ٓباث َظٍ ؤبغػ  ْجبضؤ ْالجمُٗاث اإلااؾؿاث اث مؿاخت في الهٗ ْصة جٓل خُض ، اإلاخاخت الحٍغ ٓا٢٘ م٣اعهت مدض  في ٦شحرة بم

ْلت ٞؿلُت. الٗالم . الخضا٫ْ  ؤْ للمؿاءلت زايٗت ْٚحر مُل٣ت ػالذ ال الض

  اإلا٣ُٗاث بهظٍ ٍْغجبِ
َي
ٓماث بٌٗ جسٝٓ ؤًًا  الكإن في جضزلِا مً ْجدؿؿِا اإلاضوي اإلاجخم٘ ماؾؿاث وكاٍ مً الح٩

ٍٓل ُٚاب ،٦ظل٪ "وكاَِا ْحُٗل ؤمامِا الٗغا٢ُل جً٘ ًجٗلِا مما الؿُاسخي ٢ٓاث ؤَم مً ٌٗخبر اإلاالي الخم  وكاٍ مٗ

٠٢ٓ اإلاضوي، اإلاجخم٘ ٓص ٖلى اإلااؾؿاث مً ال٨شحر وكاٍ ٍْخ ٍٓل مهاصع ْظ  ْمً. ْاؾخمغاٍع ب٣اءٍ جًمً زابخت جم
ٓباث  ما َْٓ هٟؿِا اإلاضوي اإلاجخم٘ ماؾؿاث صازل الضًم٣غاَُت ْاإلاماعؾت الكٟاُٞت ُٚاب مؿإلت هجض الضازلُت الهٗ

 آلُاث ُٚاب ؤن ٦ما"اإلاجخم٘، في حُٛحر ؤْ بنالح بخضار ٖلى ال٣ضعة ْبالخالي الىاؽ لضٔ اإلاهضا٢ُت ٣ٍْٟضَا بؿمٗتها ًًغ
خماص اإلااؾسخي البىاء ٓاجي الٗمل ٖلى ْالٖا  َٓ ٌٗض اإلااؾؿاث، بصاعة في الخبرة ه٣و م٘ ألاخُان مً ٦شحر في ْالٟغصي الٗك
  آلازغ

ًا
  بها ٍْخهل اإلاضوي، اإلاجخم٘ مىٓماث مً ٖضص لضٔ ال٣اثمت اإلاك٨الث مً ْاخضا

َي
ٓح ٖضم ؤًًا  بٌٗ لضٔ ألاَضاٝ ْي

 ".الٟكل ْعبما جسبِ، خالت في ًجٗلِا مما ٖملِا ْمجاالث اإلااؾؿاث، َظٍ

ْعَا ؤصاء ًٖ الجؼاثغ في اإلاضوي اإلاجخم٘ جىُٓماث عجؼ بن  وكاَاث في اإلاجخم٘  ٢ُاٖاث ؤْؾ٘ بقغا٥ في اإلاخمشل الِام ص
ُٖٓت ْمماعؾاث ٗا ٞكال طاجّ بدض ًمشل اإلاىدكغة، الخلل ْمٓاَغ الٟؿاص إلاداعبت َ ٔ  طَع  صازل الَٓىُت الؿُاؾُت لل٣ٓ

                                                           
   ،6/1/200-5 ة،جدلية السبب كالنتيجة،كرشة عمل الدكح"المجتمع المدني وقضايا اإلصالح في الوطن العربي"خالد عمر، 1
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ٓاء، ٖلى ْزاعظِا الؿلُت ٔ  َظٍ حٗاهُّ ما ؤن ًِٓغ خُض الؿ  اهخ٣ل ٢ض اإلاجخم٘ ًٖ ْْا٢عي ٖملي اوٗؼا٫ مً ال٣ٓ
،٦ما َظٍ ٖلحها تهُمً التي اإلاضوي اإلاجخم٘ لخىُٓماث َِا جٟغى ل٩ي اإلااهدت للجِاث الٟغنت ْٞغ ؤهّ ال٣ٔٓ  الخانت قْغ

ٍ َظٍ الجؼاثغي، اإلاضوي اإلاجخم٘ جىُٓماث ٖلى  للمجخم٘ الضازلُت الحُاة جٟانُل في مباقغ جضزل مً جسلٓ ال التي الكْغ

. الجؼاثغي 

: اإلاغاح٘ ٢اةمت

 ألامحن صاع الاهماثُت، للضعاؾاث زلضْن  ابً مغ٦ؼ ،" (1993-1981) مهغ في الضًم٣غاَي الخدى٫  ٖملُت" ٢ىضًل، ؤماوي. 1
. 1995 لليكغ،

٨غ وا٢٘" بكاعة، ٖؼمي في ْعصث اإلا٣ضمت الخدضًضاث. 2 ٓع  "أوؾُُت قغ١  ٢غاءة اإلاضوي، اإلاجخم٘ ٞو  حٗثر بق٩الُاث في ميك
 ٫ٓ ً في الضًم٣غاَي الخد ٓاًَ، ،الٗغبي الَٓ . هللا الضًم٣غاَُت،عام لضعاؾت الٟلؿُُيُت اإلااؾؿت م

ٓن .3 ، ظ ً ال٣غن  ختى الُىهان مً اإلاضوي اإلاجخم٘"ؤعهبحٙر  الضعاؾاث مِٗض نالح، خا٦م ْٖلي هاْم خؿً ،جغظمت"الٗكٍغ

. 2007 ؤلاؾتراجُجُت،الٗغا١،

ْخت ٖمل ْعقت ْالىدُجت، الؿبب ظضلُت ،"الٗغبي الىًَ في ؤلانالح و٢ًاًا اإلاضوي اإلاجخم٘" ٖمغ، زالض. 4 -5 الض
6/1/2000 .
. 2006الؿلُماهُت، ْاليكغ، للُباٖت خمضي ،ماؾؿت"للمٟهىم الٟلؿُٟت الؿحرة اإلاضوي اإلاجخم٘" هبي، ؾغبؿذ. 5
ٕ صعاؾاث ؾلؿلت ج٣ضًم ،"الٗغبي الىًَ في الضًم٣غاَي والخدى٫  اإلاضوي اإلاجخم٘" ابغاَُم، الضًً ؾٗض .6  اإلاجخم٘ مكْغ

٫ٓ  اإلاضوي ً في الضًم٣غاَي ْالخد  ألامحن صاع م٘ باإلقترا٥ الاهماثُت، للضعاؾاث زلضْن  ابً مغ٦ؼ ًٖ الهاصعة الٗغبي، الَٓ

. ال٣اَغة،مهغ ،1995 لليكغ،

.  2003اإلاٗانغ، ال٨ٟغ صاع ،"الضًم٣غاَُت بىاء في وصوعٍ ألاَلي اإلاجخم٘ "ق٨غ، الٟٛاع ٖبض. 7

ٓلي. 8  .2002ؤلاؾالمي،ال٣اَغة، الترار ،م٨خبت"ٖلحها والغص ؤلاؾالم زهىم وأباَُل قبهاث"قٗغاْي، مخ

ٓاعي  زلُٟت ٖلي ،في"الٗغبي الىًَ في اإلاضوي واإلاجخم٘ الضًم٣غاَُت ئق٩الُت "،الجابغي  ٖابض مدمض. 9 ْ  ال٩  ،اإلاؿإلت ْآزغ
ً في الضًم٣غاَُت ٓخضة صعاؾاث مغ٦ؼ الٗغبي، الَٓ . 2000لبىان، بحرْث، الٗغبُت، ال

جي اإلالخ٣ى في م٣ضمت ْع٢ت ،"جُٟٗله آلُت في صعاؾت الجؼاةغ في اإلاضوي اإلاجخم٘ "مكغي، مغسخي.10 ٫ٓ  الَٓ الث خ  الخد
ٓمي اإلاى٣ٗض الجؼاثغ في الخىمُت ْبق٩الُت الؿُاؾُت  .الكل٠ ظامٗت الح١ٓ٣  ب٩لُت  2008 17 / 16 ً

ٓمُت، ٚحر للمىٓماث الخمحز مغ٦ؼ. 11 ٓز٣ُت ْع٢م ،جهي٠ُ"ال٨ترْهُت وسخت"،"اإلاضوي اإلاجخم٘"الح٩  ْصعاؾاث، ؤبدار:ال

 . www.ngoce.org  2003 /9/20،23ٖضص
بغث.12 ْلـ.َـ ْع ىج والخ٨ٟحر اإلاؿخ٣ُم الخ٨ٟحر:"زا ٍٓذ، ال٨غمي،ٖالم ؾُٗض خؿً:،جغظمت"ألٖا ت،ال٩ . 1979اإلاٗٞغ

13.  
ًا
خت ،"الٗغبي الىًَ في ومؿخ٣بله اإلاضوي اإلاجخم٘ مك٨الث "،ق٨غ ؤخمض ًٖ ه٣ال ٓعاٍ ؤَْغ ٓعة،٧لُت ٚحر ص٦خ  ميك
ٓم . 1998بٛضاص، الؿُاؾُت،ظامٗت الٗل
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ال٢خه ألاؾغي  الخ٨ٟ٪  ألاخضار باهدغاٝ ٖو
غاء ٞاَمت وؿِؿت.ص . ملُاهت،الجؼاةغ زمِـ بىوٗامت الجُاللي حامٗت/الَؼ

 

: ملخو

  ألاؾغة جدخل
ًا
ِاع مىبٗا ٧اهذ التي الٗضًضة الضعاؾاث زال٫ مً طل٪ ًخطح ٦ما الٗلمُت، الضعاؾاث في َاما م٩اها  ؤَمُتها، إْل

ْلُت ٦ماؾؿت ألاؾغة باٖخباع ٔ  الخيكئُت اإلااؾؿاث لؿاثغ ؤ ٓهت ألازغ  مخ٩امل اظخماعي هٓام ٦ظل٪ ْحٗخبر للمجخم٘، اإلا٩
ْهي ُُٟا، ٓظّ التي الاظخماُٖت ٢ُْمّ مباصثّ زاللّ مً ٍْخل٣ى الٟغص ُّٞ ًيكا الظي الٓؾِ بمشابت ْْ ٦ّٓ ج  اإلاجخم٘، في ؾل

ٓم التي الخدضًاث ٧ل ْم٘  اإلاكا٧ل مً الٗضًض حٗٝغ ؤنبدذ ؤجها بلى ألٞغاصَا الخماؾ٪ ْٞغى الغقي اظل مً ألاؾغة بها ج٣
إلات هدُجت ت ألاؾغة مجها حٗاوي التي اإلاكا٧ل َظٍ ؤخض ألاؾغي  ْالخ٨ٟ٪ ٦ُاجها، في ٚحر الظي الاظخماعي ْالخٛحر للٗ  الجؼاثٍغ
ت ألاؾغ ًضاَم ألاؾغي  الخ٨ٟ٪ َْظا ٖامت، بهٟت الٗغبُت ْألاؾغة ، زانت بهٟت ابِ ٧ل ل٨ُٟ٪ الجؼاثٍغ  ال٣اثمت الْغ

ٓصة الغابُت زانت بضازلِا، ٓظ ط بحن اإلا ْظخّ الْؼ ٕٓ َْظا ْآبائهم ألابىاء ْبحن ، ْػ  ٖلى للخٗٝغ صعاؾخّ بهضص هدً اإلآي

ْزّ ؤؾباب ٓامل خض ٓعٍ في اإلاؿاٖضة ْالٗ ت، ألاؾغة في ِْ  اهدغاٝ في ٖال٢ت ألاؾغي  للخ٨ٟ٪ َل:  هدؿاء٫ ألازحر ْفي الجؼاثٍغ
 ألاخضار؟

ٓح الحضر، ألاؾغي، الخ٨ٟ٪ ، ألاؾغة: اإلاٟخاخُت ال٩لماث . الجى

: م٣ضمت

ٖٓت ٖضًضة الاظخماُٖت اإلاك٨الث اَغة ْمخى ٓح ْْ  ؾٓءا مجخم٘، ؤي مجها ًسل ال التي اإلاك٨الث َظٍ مً ْاخضة ألاخضار ظى
ٓاَغ، َظٍ مشل لحضْر زهبت ؤعيُت ؤنبذ الظي بُجها مً الجؼاثغي  ْاإلاجخم٘ الٗغبُت، ؤْ الٛغبُت الض٫ْ  في  ْلِظٍ الٓ

 ٞةطا ج٨٨ِٟا، ؤْ ج٩املِا خؿب ٖلى ألاٞغاص جيخج التي هي ٞاألؾغة ز٣اُٞت، ْختى ْا٢خهاصًت ْبُئُت اظخماُٖت ؤبٗاص الٓاَغة
 اإلاك٨الث ازُغ بحن مً ألاؾغي  الخ٨ٟ٪ َْٗض الضازلي ٦ُاجها ٖلى ًازغ طل٪ ٞان جهضٖاث مً حٗاوي ألاؾغة ٧ْاهذ خضر

ت، عة ٞاهّ ألاؾغة صازل خضر ٞةطا ألاؾٍغ ٓاػجها ًسخل بالًْغ ٓاَغ ٖضة ْجِٓغ ج ْ  ٔ ٓح بُجها مً ؤزغ  ًىدٝغ الظي الحضر ظى
ٓن  ال مدُم ألاؾغة ٦ُان الن ٓامل ٖضًضة ؤؾباب َْىا٥ ٖلُّ، ع٢ابت َىا٥ ج٩  صعاؾدىا زال٫ مً ٖلحها الخٗٝغ ًم٨ً ْٖ

. َظٍ

: اإلاٟاَُم جدضًض/ 1

: لٛت ألاؾغة/ أ

 ٦ظل٪ ْهي للخضمت، اإلاؿخإظٍغً ؤْ الٗبُض ؤْ الٗبض الغ٤ُ٢، بمٗجى (Famille)حٗجي ْالتي(Familial)الالجُيُت ال٩لمت مً اقخ٣ذ
. ( )ؤؾغ ْظم٘ اإلاغؤة ؤْ الغظل ؤَل بإجها حٗٝغ

 

                                                           
. 54،ص1967دار الشركؽ، ،بًنكت ،01ط ،"المنجد األبجدي " 1
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  ألاؾغة
ً
: انُالخا

ِا ٓن  ألاشخام مً ظماٖت بإجها(:لى٥ و بغحـ) مً ٧ل ٌٗٞغ ابِ ًغجبُ اط بْغ ٓن  الخبجي ؤْ ْالضم الْؼ  ْاخضة مِٗكت َِْٗك

ٓن  ْص في آلازغ م٘ ٧ل ٍْخٟاٖل ْاع خض ط اص ظت الْؼ ٓن  ْألازذ ألار ْألاب، ألام ْالْؼ  .( )مكتر٦ت ز٣اٞت َْك٩ل

ِا ا اإلاجخم٘ هخاط ْبهما الٟغص هخاط لِؿذ ٞهي اظخماُٖت ْاَغة بإجها: الخكاب مهُٟى َْٗٞغ  مغجبِ لِـ ْاؾخمغاَع
ٓصٍ ٓظ الّ ؤْ ب اط ٦ىٓام بال٣ُم جدهيذ ألاؾغة ؤن جل٪،٦ما ؤْ ألاؾغة َظٍ بلى الاهخماء في الازخُاع لّ لِـ ٞالٟغص ْػ  الْؼ

ٓع  ٓاظباث ال٣غابت ْمد . ( )اإلاجخم٘ صازل ألاؾغة ٖىانغ بحن اإلاخباصلت ْالالتزاماث ْال

ٕ بحن ًجم٘ الظي اإلا٩ان ؤي ألاؾغة مٗجى َْىا ٫ٓ  الْٟغ ٢ٓذ هٟـ في ْألان  .ال

٠/ ب : ألاؾغي  الخ٨ٟ٪ حٍٗغ

(  ") ْزلهّ ٞهلّ ،(ٌ) ٨ٞ٪: لٛت

٣ُت الىاخُت مً ألاؾغي  بالخ٨ٟ٪ ٣ًهض - ٣ي، الخ٨ٟ٪ الٟحًز ٓالضان ٣ٞضان ؤي الٟحًز ت الحُاة ًٖ ال  ؤْ باإلآث ألاؾٍغ

 ( ") ْالسجً الُال١ ؤْ الاهٟها٫

 ْالايُغاب الىٟسخي ؤْ ال٣ٗلي اإلاغى ؤْ الخمغ بصمان زال٫ مً ًبضْ الظي الخ٨ٟ٪ طل٪ َٓ:للخ٨ٟ٪ الؿ٨ُىلىجي اإلاٟهىم

ٓجغ الضازلي بالهغإ ًخمحز الظي ألاؾغي  ْاإلاىار لآلباء الاهٟٗالي (.  ")اإلاؿخمغ ْالخ

٫ٓ  لظل٪ ٓالضًً اخض ٣ٞضان ؤْ اهٟها٫ َٓ ه٣ ٍٓلت إلاضة اخضَما ُٚاب ؤْ الهجغ ؤْ الٟغا١ ؤْ بالُال١ بما ٦الَما ؤْ ال َ .

: الخضر مٟهىم/ ط

٫ٓ  الكاب بالحضر ٣ًهض: لٛت  ٖلى لخض٫ الٗغبُت اللٛت معجم في خضر لٟٓت ْعصث ٢ْض ؤخضار، ؤي خضزان ٚلمان ٞى٣

ْحكحر نٛحر ت مغخلت بلى اللٟٓت َظٍ الؿً، ٓلت ؾً بحن جىدهغ ٖمٍغ (.  ) ْالىمٓ ؤلاصعا٥ ا٦خما٫ ٢بل ما ْؾً الُٟ

ت الٟئاث ٌكمل: ال٣اهىوي اإلاهُلر ومً (.  ) الٗمغ مً ٖكغ الشامىت ؾً بٗض جبلٜ لم التي الٗمٍغ

لُت اوٗضام ؾً بحن ٣ً٘ ٖكغ الشامىت ؾً بلى ًهل لم الظي الكاب َٓ: للخضر ؤلاحغاتي اإلاٟهىم  ج٣ضًغ ْؾً اإلاؿْا

لُت . اإلاؿْا

                                                           
. 03، ص1995الدار اجلامعية للنشر كالتوزيع،   ،اإلسكندرية ،01ط،"قاموس علم االجتماع" ،زلمد، عاطف غيث  1
. 45، ص1966الدار القومية،  ،القاىرة  ،01ط ،"علم االجتماع العائلي "،مصطفى، اخلشاب  2
 .591، ب س، ص2دار الشرؽ، بًنكت، ط، قاموس عريب عريب بدكف مؤلف، "المنجد في اللغة"  3
 .66، ص2000، ادلكتب اجلامعي،ب بلد، "االنحراف والجريمة من منظور الخدمة االجتماعية "جالؿ الدين عبد اخلالق، السيد رمضاف،  4
 .112، ص1992، 2، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط"الموجز في علم العقاب وعلم اإلجرام "إسحاؽ إبراىيم منصور،  5
، جامعة الدكؿ العربية، اإلدارة العامة للشؤكف االجتماعية، سلسلة "جنوح األحداث واقع المشكلة ومداخل عالجها "محد،أغريب زلمد السيد   6

. 1990الدراسات االجتماعية، 
 .3، ص1985، منشورات ذات السالسل، الكويت، "جنوح األحداث"عدناف الدكرم،   7
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٠ ٓم الظي ؤلاظغامي ؤْ الاهدغافي الٟٗل بّ ٣ًهض: الجىىح حٍٗغ ٓن  الحضر بّ ٣ً ٓاهحن مىافي ٩ٍْ  ٦ما الجؼاثغي، اإلاجخم٘ ل٣
ٓن، ٖلُّ ٌٗا٢ب الٟٗل َْظا الحضر بّ ٢ام ٞٗل ٧ل ٌٗخبر . ألاخضار مد٨مت مً ظؼاجي خ٨م بد٣ّ ْنضع ال٣اه

 :ألاؾغي  الخ٨ٟ٪ مٓاَغ/ 2

ٓا٤ٞ ٖضم بلى حكحر ألاؾغي  للخ٨ٟ٪ ٖضًضة مٓاَغ َىا٥ : مجها هظ٦غ ألاؾغي  ْالاوسجام الخ

ْع  ًهِب ازخالٝ/1 ٢ٓٗاث مجا٫ في ْزانت اإلاغؤة، ؤْ الغظل ص ٓامل ْمً الخ  اإلآث الهجغ، الاهدال٫، َظا بلى جاصي التي الٗ
(  ")ْالُال١

ظحن مً ٧ل ٧ان ما ٞةطا الغؤي، في ْالدؿلِ الدكضص/2 ٓا ًسل٤ ٞاهّ ْؤ٩ٞاٍع ؤعاثّ ًٖ ًدىاػ٫  ال مدؿامذ ٚحر الْؼ  مً ظ
ٓجغ الهغإ ظُت الٗال٢ت في ْالخ ظحن َٝغ مً الح١ٓ٣  بٌٗ ًٖ الخىاػ٫  ًجب لظا الْؼ . الٗال٢ت حؿخمغ ختى ْالدؿامذ الْؼ

ٖٓا ًسل٤ ؤلاهجاب ٖضم/3 ٓجغ مً ه ٓلض الخ ظحن بحن ٦شحرة مكا٧ل ٍْ  الغابُت ج٨ٟ٪ بلى ًاصي ألاخُان مً ٦شحر ْفي الْؼ
ظُت، ٟا٫ الٗاثلت جمخٗذ بطا ما زالٝ ٖلى الْؼ ظُت الحُاة باؾخمغاع ٌؿمذ ألامغ َظا باأَل ٫ٓ، مضة ْالٗاثلُت الْؼ  ْٖلُّ ؤَ

(.  ) ألاؾغة جماؾ٪ في ؤؾاسخي ٖامل ٞاإلهجاب

ط/4  اإلاجز٫  ًٖ ألام ُٚاب ٌؿببّ إلاا هٓغا ْطل٪ ألاؾغ مجها حٗاوي التي اإلاكا٧ل بحن مً الا٢خهاصي ْاؾخ٣اللِا للٗمل اإلاغؤة زْغ
ٓاء ط ًٖ ؤْ ألابىاء ٖلى ؾ ٓصجّ بٗض زانت للمغؤة مدخاط ألازحر ِٞظا الْؼ ٌ صاٞ٘ َْظا الٗمل، مً ٖ اط بٌٗ لٞغ  ٖمل ألاْػ

ٓن  اإلاغؤة م الٗمل ٖلى اإلاغؤة ؤنغث ْبطا ْعٖاًتها، لالم بداظت ألابىاء ؤن ٧ ٌ ٚع ط ٞع . للُال١ ٌٗغيِا الْؼ

ٕٓ َىا٥/5 ظحن اخض بقبإ في ْاإلاخمشل ألاؾغي  الخ٨ٟ٪ مً ه باجّ الْؼ ظُت الٗال٢اث بَاع زاعط الجيؿُت لٚغ  الْؼ
ط، ْبالخهٓم م الْؼ ٕٓ َْظا ق٩لُا، ًِٓغ ال الخ٨ٟ٪ َظا ؤن ٚع  هجض بهىا ٚحر الٛغبُت اإلاجخمٗاث في ٨ًثر الخ٨ٟ٪ مً الى

ٓا٢٘ في الخ٨ٟ٪ َظا مً مٓاَغ . الجؼاثغي  ال

ت للمحزاهُت اإلاغؤة مكاع٦ت/6 ْحها ؤْ ألاؾٍغ ظت جىٓغ ؤن بلى ًاصي الغظل م٘ الخٗلُم في حؿا ظِا بلى الْؼ ٣ت ؤْ ػمالت هٓغة ْػ  ال ٞع
ب ؤْ ألاؾغة جهضٕ بلى ًاصي الاججاٍ َظا في ْاإلابالٛت ؾُض هٓغة  بها ٌكٗغ ؤْ الؿُاصة ًماعؽ ؤن ٌؿخُُ٘ خُض الغظل، َْغ

ٓظِت مً ت ال  .الىٍٓغ

 :الخضر اهدغاٝ ٖلى ألاؾغي  الخ٨ٟ٪ أزغ/ 3

٦ّٓ ْؤ٩ٞاٍع ٢ُْمّ شخهِخّ ٖلى بالٜ ؤزغ الُٟل ُّٞ ٌِٗل الظي ألاؾغي  للٓؾِ بن ٓظّ ألاؾغي  الجٓ ٧ان بطا ْؾل  ؾُ
ٓظّ التي الًابُت الؿلُت ُْٚاب ألاٞغاص بحن الاظخماُٖت الٗال٢اث ج٨ٟ٪ هدُجت ألاؾغي  ْالاعجبا٥ الايُغاب  ْجد٨م ج

ٓلت مغخلتي زانت خُاجّ مغاخل مسخل٠ في الُٟل ؾل٥ٓ ما ْاإلاغا٣َت الُٟ ٓن  الظي ألاؾاؽ باٖخباَع  زاللّ مً جخ٩

٫ٓ  بها ٢مذ مُضاهُت صعاؾت زال٫ مً الخٓنل جم ٢ْض مؿخ٣بال، ال٨ٟل شخهُت ٟا٫ حكغص في ألاؾغة صوع " خ  ٧ْاهذ"ألَا
ٟا٫ بدكغص ألاؾغي  الخ٨ٟ٪ ٖال٢ت البدض ٞغيُاث بخضٔ ٟا٫ ؤْ الحاالث ؤٚلب ؤن بلى الخٓنل ْجم ألَا  ؤنبذ الظًً ألَا

م ٓا الكإع مهحَر غيت الٛالب في ٧اه ٓالضًً ؤخض ْٞاة في ججؿضث ْالتي مٓاٍَغ مسخل٠ في ألاؾغي  الخ٨ٟ٪ ُٖ  ٦الَما ؤْ ال
ت اإلاكا٧ل ًٖ هاججت ٧اهذ اإلآاَغ َظٍ ٧ْل الُال١ ؤْ الهجغ ؤْ  ْالضاثم اإلاؿخمغ ْالجزإ ْالهغإ الصجاع في ْاإلاخمشلت ألاؾٍغ

                                                           
 .150زلمد عاطف غيث، مرجع سابق، ص   1
 .150ادلرجع السابق، ص   2
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ظحن بحن ٟا٫ َاالء هٟؿُت ٖلى ؾلبُت آزاع مً طل٪ ل٩ل ْما الْؼ ٓن  ٖىضما زهٓنا ألَا  ْؤزغ َاالء، ؤمام الصجاع َظا ٩ً
الص بحن ألاب ْم٩اهت ٢ُمت ٖلى ٧لّ طل٪ ٓالض ٣ٞضان ًازغ خُض ألا ٓالضة ؤْ ال  خُاة ٖلى اإلآث ؤْ الهجغ ؤْ بالُال١ ؾٓءا ال

  الُٟل
ًا
ٓلت مغخلت في زهٓنا ٓن  ؤًً الُٟ اًت بلى بداظت ألازحر َظا ٩ً ٓظّ ؾلُمت اظخماُٖت ْجيكئت زانت ٖع ٦ّٓ ج  في ؾل

ٍٓت شخهِخّ ْججٗل اإلاجخم٘  .ْزابخت ٢

ٟا٫ ؤٚلب ؤن بلى جٓنلىا ٦ما ْا الظًً ألَا ٓا( ألاؾغة) ألانلي الٓؾِ ًٖ ٦بضًل الكإع اجسظ  في ألاؾغي  للخ٨ٟ٪ ٖغيت ٧اه
ٓلت مغخلت  ْالاظخماعي الىٟسخي الاؾخ٣غاع مً ْالحغمان للُٟل الًابُت الؿلُت ُٚاب بلى ًاصي ٧ان ما ٚالبا ْالظي الُٟ
ٓالض ًخسلى ٖىضما زهٓنا خُاجّ بضاًت في الُٟل ًدخاظّ الظي لُاجّ ًٖ ال الص البِذ اججاٍ مؿْا  َظا ٧ان ما ْٚالبا ْألا

ٓالض َٝغ مً الخسلي ظُت الٗال٢اث عباٍ اه٣ُإ ْؤخُاها ٧الهجغ نضٞت ال ًٍٓ بحن الْؼ  ٞدضْر" الُال١ ٍَغ٤ ًٖ ألاب
ْجت بضعظاث ْل٨ً الٟئاث ظمُ٘ ًمـ اإلاجخم٘ في الُال١ ْزّ ،) (ظضا مخٟا ٟا٫ ٖلى ٦شحرا ًازغ ْخض ٓم" ألَا  ٞغا١ ٧ل ؤن ْاإلاٗل

ٓن  ْالٟغا١ ألالم َظا ْهدُجت ) ("ْالٗظاب ألالم ٌؿبب ٟا٫ ًهبد ٫ٓ  لِا، خهغ ال التي اإلاكا٧ل مً لٗضص ضحُت ألَا  ج٣

ٓظض ال" ألاخضار ظغاثم ًٖ خضًثها في Louise الاظخماُٖت الباخشت ٓن  ؤَٟا٫ ً ٟا٫ بل مظهب  الُال١ في الطحاًا صاثما َم ألَا
ٓاث في ٞالُٟل ْلى الؿى ٓامل خهُلت خُاجّ مً ألا ٓعازُت الٗ  ال مُضان في باؾخمغاع ُّٞ ْجخٟاٖل ُّٞ، جازغ التي ْالبُئُت ال

ٓظض ج٩اص ْمت ؤًت ألامغ باصت ُّٞ ج ٍٓت اإلااصًت آلازاع جل٣ي بلى ًىمٓ ل٩ي خاظت في ِٞٓ هٟؿّ الُٟل ًٖ ناصعة م٣ا  في ْاإلاٗى

ٓاػن  ازخل ٞةطا الٗاثلي الٓؾِ  (. )نالحت بدُاة الُٟل جيكئت ايُغاب بلى الازخال٫ َظا ًاصي ؤن ٞالبض ألاؾغة ج

اًت مً الُٟل ًدغم ٞالُال١ ٓظُّ ٖع  ؤخض ٦ٍغ بلى بّ ًضٞ٘ ٢ض مما لؤلَٟا٫ الٗاصي الىمٓ مً ًدغم ْبالخالي لّ ْألام ألاب ْج
ٓالضًً   الازىحن ْعبما ال

ًا
ٓا الباخشحن بٌٗ ألن زهٓنا الؿً نٛحر ٧ان بطا َظا الُٟل خغمان ٍْؼصاص مٗا  ٧لما" ؤهّ الخٓ

  ًهاخب الُال١ ٧ان
ًا
  12 بلى 2 مً للُٟل نٛحرة ؾىا

ًا
ٓباث ٧اهذ ٧لما ٖاما ٓن  بدُض ،( ")للُٟل باليؿبت ؤقض الهٗ  لضٔ جخ٩

ٟا٫ مً ال٨شحر ٓن  هٟؿُت ٣ٖضا ألَا ٔ  ظِت ْمً ظِت مً َظا اإلاؿخ٣بلُت خُاتهم في ٦شحرا مجها ٌٗاه ٓػ  َظا ٌٗغيِم ٢ض ؤزغ  للٗ
ٕٓ ٓاعص مً ْالحغمان ْالج ت اإلا ٍع َٓم الًْغ ٓا لىم  مً الحغمان َْظا الحُاة في ألاؾاؾُت مخُلباتهم ْلخُُٛت ؾلُما هم
٦ّٓ بلى ًخٗضاٍ للُٟل ْالىٟؿُت اإلااصًت الىاخُت  ْاوٗضام ال٣ٟحرة ألاؾغة في زانت اهدغاّٞ ٖلى ٌؿاٖضٍ خُض الاظخماعي ؾل
مت خُاة للُٟل ًامً الظي الضزل ٟا٫ ٖىض الاهدغاٝ مٓاَغ ؤَم ْمً ٦ٍغ ٓن  ْالتي ألَا  ألاؾغي  الخ٨ٟ٪ ًٖ هاججت ٚالبا ج٩

: ًلي ما

ب ٌٗخبر: الهغوب/ 1 ٟاث ْجغظ٘ لالهدغاٝ ألا٫ْ  اإلاشا٫ الِْغ ب ال٨الؾ٨ُُت الخٍٗغ  الٟغيُاث بلى ؤْ الُٗاصي الُاب٘ بلى الِْغ
 في الصخو ْي٤ُ ٢ل٤ ٖلى الٗاثلي اإلاجز٫  مٛاصعة ًض٫ ٣ٞض ،( )اإلاخ٨ُٟت ٚحر ؤْ الكاطة الاظخماُٖت مٓاَغة بلى ؤْ ال٩امىت

ٝ ْبما الٗاَُٟت الايُغاباث بما ؾببّ ٖاثلخّ ب الٗلماء َْٗٝغ الؿلبُت الٗاثلُت الْٓغ  مغيُت ْيُٗت: " اهّ ٖلى الِْغ
ٓن  ٢ْض(  )الىٟؿُت الايُغاباث جإزحر جدذ ٖاصي ٚحر اهخ٣ا٫ م٘ لليكاٍ ب ٩ً ٕٓ ٦ٟٗل الِْغ ب خاظت بلى الخً  ْالتي الِْغ

                                                           
1
 .Simone Gean corenc," les problèmes du divorce", Paris, 1970 , p35. 

2
 . gerard poussin, Emisabeth , le Brum, "les enfants du divorce", Paris , dunod, 1997, p30. 

 .62، ص1986اجلزائر، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، دط،  ،"المجتمع الجزائريمشكلة الطالق في "مسعودة كساؿ، 3
 .62نفس ادلرجع السابق، ص. 4
 .25، ص2006اجلزائر،مطبعة جامعة منتورم قسنطينة، دط،  ،"مطبوعة حول علم اإلجرام واالنحراف "عبد احلميد كربوش، .5
 .25ادلرجع السابق ، ص. 6
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ْمتها اإلاؿخدُل مً ٓن  م٣ا ٫ٓ  ْٚحر ْمٟاجئ َضٝ بضْن  الٟٗل َظا ٩ٍْ  ؤْ مجزلّ الصخو ًتر٥ خُض بالؼمان ْمدضص م٣ٗ

. الاظخماُٖت ْالتزاماجّ مدُُّ بظل٪ ْحهمل( اإلاضعؾت اإلاجز٫،) الخانت خُاجّ م٩ان

ٔ  الاهدغاٝ ؤق٩ا٫ مً ق٨ال ؤًًا الدكغص ٌٗخبر: الدكغص/2 ب بحن بالخمُحز ال٣ُام الهٗب مً ؤهّ الٗلماء بٌٗ ٍْغ  الِْغ
ب ْالدكغص ب ٌٗخبر ألاخُان بٌٗ ْفي ج٨غاعاث ٖضة خالت في ْطل٪ حكغصا ٌؿمى ؤن ًم٨ً ٞالِْغ ْلت الِْغ  ٞاقلت حكغص مدا

ب ٞةن ْٖلُّ . الؼمان في مؿخمغة ْاَغة الدكغص ؤن خحن في ؤػمت َٓ الِْغ

ٓن  آزٍغً ؤٞغاص اججاٍ الُٟل ًٖ بما ًهضع ؾل٥ٓ ًٖ ٖباعة َٓ: الٗضوان/ 3 ٓا٢٘ الغضخى ٖضم ًٖ بما ٞٗل ٦غص َظا ٩ٍْ  بال

ٓن  ْبما الى٣و ًٖ هاججا ْبما الاظخماعي ت اإلاكا٧ل ًٖ هاججا ٩ً . ألاؾغي  الخ٨ٟ٪ ْمجها ألاؾٍغ

ٗت في الخضر/ 4 : ؤلاؾالمُت الكَغ

ٓع  ْالازخُاع ؤلاصعا٥ مل٨تي بلى ًٟخ٣غ الظي الصخو: " بإهّ الحضر حٗٝغ  ْازخُاع ألاقُاء خ٣اث٤ بصعا٥ ًٖ ٣ٖلّ ل٣ه

ٍٓ ا٦خما٫ لٗضم الًاع ْججىب مجها الىاٞ٘ (.  ")مب٨غة ؾً في ْالظَىُت البضهُت ٢ضعجّ ْي٠ٗ هم

: ٢اهىهُا ألاخضار حىىح/ 5

٠  ألاخضار ًٖ الهاصع الؿل٥ٓ ٌكمل: بإهّ ألاخضار اهدغاٝ ٌٗٝغ ،1955 أوث في اإلاى٣ٗض الضولي حى٠ُ مإجمغ حٍٗغ

حن (.  )لالهدغاٝ مٗغيا ٍْجٗلّ الحضر ًٖ ًهضع الظي ْالؿل٥ٓ اإلاىدٞغ

٠ ُٗت اللجىت حٍٗغ  َْٗا٢ب الحضر ًغج٨بها التي ألاٞٗا٫ ٌكمل: بإهّ الاهدغاٝ ٖٝغ اإلاخدضة، ألامم إلاىٓمت الخابٗت الدكَغ

ٓن، ٖلحها ٓص ال٣اه ما ججٗلّ خالت في الحضر ْْظ اًت مً مدْغ ٍٓم الحماًت بداظت ؤْ ال٩اُٞت الٖغ (.  )ْالخ٣

٠ ٓن  َب٣ا الحضر ٌٗٝغ: الجؼاةغي  ال٣اهىن  حٍٗغ  18 ؾً جدذ الظي الصخو َٓ الجاهذ الحضر: الجىاثُت ؤلاظغاءاث ل٣اه

مت اٖخبر ٦بحر شخو اعج٨بّ لٓ ٞٗال ٍْغج٨ب ؾىت، (.  )ظٍغ

: ألاؾغي  الخ٨ٟ٪ خاالث بٌٗ/ 6

: 01 الخالت ٖغى

ٓة 6o لضًّ الحُاة ٢ُض ٖلى ْالضاٍ ؾىت17 الٗمغ مً ًبلٜ اإلابدٓر-  مً ٧ْل َال١ خالت ألاؾغة َظٍ حِٗل ْؤزخان بز
ٓالضًً اط ؤٖاص ال . الْؼ

ت مى٣ُت في اإلابدٓر ٣ًًُ- ٓن  التي اإلاكا٧ل م٘ ْزهٓنا ألاؾغة  جم ًىاؾب ال ظضا ي٤ُ ؾ٨ً َْٓ بٗماعة خًٍغ  ٌٗاه

. مجها

                                                           
 .35، ص2002، ادلؤسسة الفنية للطباعة كالنشر، القاىرة، "المسؤولية الجنائية لألطفال المنحرفين"محد سلطاف عثماف، أ.  1
. 164نفس ادلرجع السابق، ص .   2
 .171، ص1996، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، "جنوح األحداث والتغير االجتماعي في الجزائر العاصمة"علي مانع، .  3
،  1981، 1، رسالة ماجستًن يف علم االجتماع، عادل ادلعرفة، بًنكت، ط"ثر التفكك العائلي في جنوح األحداثأ "جعفر عبد األمًن الياسٌن،.  4
 .36ص
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ٓمُت ماؾؿت في خاعؽ ٌٗمل اإلابدٓر ْالض- ٫ٓ  ٖم ٝ بان ٣ٍْ . الٗاثلت ٨ًٟي ال اإلاهْغ

ٓة،ألا٦بر لضًّ ؤن ٖلى اإلابدٓر َْكحر- ٓن  مىّ بز ٓن  ِٞم الضزل ٨ًٟحهم ال مما بؿُُت ؤٖما٫ ٌٗمل . ٣ِٞ ؤهٟؿِم ٖلى ًى٣ٟ

ٓصَم عاٚبت ٚحر ٞهي اخخ٣اع مٗاملت ٌٗاملِم اإلابدٓر ْالض - ٓظ الص ٧ْل البِذ في ل ٓجها ألا ٓن  ال ٨ًَغ ٓص ال. مِٗا ًخٟاَم  ْظ

ٓاع ألي . اإلاكا٧ل بَاع في بال ألاؾغة ؤٞغاص بحن خ

دّ في اإلابدٓر ًا٦ض- ٓجّ اهدغاٞاث ٖلى جهٍغ ٦ُٓاث بلى َْكحر َٓ، اهدغاّٞ ْختى بز ٓب الٛحر الؿل  َٓ اظخماُٖا ٞحها اإلاٚغ

ٓجّ . ْبز

ْع  لّ الُال١ ؤن ٖلى اإلابدٓر ًا٦ض- ٟا٫ ْاهدغاٝ ألاؾغة ج٨ٟ٪ في ٦بحر ص ٓاء ألَا ٓا ؾ ٓع  ٧اه . بهار ؤْ ط٧

: 02 الخالت ٖغى

ٓة زالزت ْلضًّ الحُاة ٢ُض ٖلى ْالضاٍ ؾىت،16 ٖمٍغ اإلابدٓر ٓع  بز  اإلابدٓر ٣ًًُ ، بُجهم الخامـ جغجِبّ بىاث ؤعب٘ ْ ط٧

ت بمى٣ُت ٓن  ج٣لُضي بِذ في  خًٍغ خان مً ًخ٩ ٓاَم ، ظُضة مِٗكُت لحُاة  ًالءم ال اإلاجز٫  ؤن( ٥ ٕ) اإلاضٖٓ ٍْا٦ض ٚٞغ  مؿخ

.  ي٠ُٗ الا٢خهاصي

ٓخُض َْٓ ٖامل قبّ اإلابدٓر ْالض- ٫ٓ  ال .  ٧افي ٚحر  ألاؾغي  الضزل ؤن ًا٦ض ْ ألاؾغة ْمخُلباث ه٣ٟاث ٖلى اإلاؿئ

ٓع  ًدىا٫ْ  ْالضٍ ؤن ٖلى اإلابدٓر ًهغح ٦ظل٪- ٓاِٖا بمسخل٠ الخم   مبالي ٚحر َْٓ ، ال٣ماع ٍْماعؽ اإلاسضعاث ٍْخٗاَى ؤه
الصٍ ٍٓت الىاخُت مً ال بهم حهخم ال بإ . الىٟؿُت ال الترب

- ٫ٓ ٓالض، َٝغ مً ْلٟٓي ظؿضي لٗى٠ جخٗغى ٧اهذ ؤمّ ؤن ٖلى اإلابدٓر ٣ً ا ؾبب َظا ٧ْان ال ٧ْاهذ لبِذ هجَغ ظِا،  ْػ
ٓالض بحن ٢اثمت شجاعاث َىا٥ الصٍ ْ ال . ؤ

٫ٓ  اإلابدٓر- ا ْلض  ؤهّ ٣ً ٦ُٓاث ْ للبِذ ؤمّ ْجغ٥  ْالضٍ اهدغاٝ بؿبب بضازلّ الاهدغاٝ ػعٕ ْ مىدٞغ  ؤزال٢ُت الٛحر الؿل

. ج٨ٟ٪ ًجخاخِا ؤؾغة ْؾِ في ْٖاف مىدٝغ ِٞٓ ْبهظا ًالخِٓا ٧ان التي

: الضعاؾت ئلحها جىنلذ التي الىخاةج/ 6

الث ؤن الضعاؾت ٦كٟذ-  ٢ض زانت بهٟت ألاؾغة ْٖلى ٖامت بهٟت اإلاجخم٘ ٖلى َغؤث التي ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت الخد
ٓخُضة اإلااؾؿت هي حٗض لم ألاؾغة ؤن خُض الاظخماُٖت، الخيكئت ٖملُت ٖلى ؤزغث ٓم التي ْألاؾاؾُت ال  الٗملُت بهظٍ ج٣

ٔ  ماؾؿاث َىا٥ ؤنبذ ْل٨ً ٓم ؤزغ  .الاظخماعي الًبِ مهاصع حٗضص ٖلُّ جغجب مما بها ج٣

الث َظٍ ؤن الضعاؾت جا٦ض-  ٖلي ؤزغث ألاؾغة ٖلى ظضًضة ٢ُْم مٟاَُم بصزا٫ ٖلى ؾاٖضث ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت الخد

 .الاظخماُٖت الخيكئت ؤؾالُب

 .ْالحغمان ال٣ٟغ حٗاوي ألاخضار اؾغ مٗٓم بن الضعاؾت جا٦ض -

ٔ  ؤن الضعاؾت جا٦ض- ٍٓت لؤلؾالُب ألاؾغة بصعا٥ في ًازغ الخٗلُمي اإلاؿخٓ  ألابىاء، جيكئت في بجباِٖا ًم٨ً التي الصحُدت الترب
ٔ  اعج٣ى ٩ٞلما  .لظل٪" بصعا٧ا ؤ٦ثر آلاؾغة ٧اهذ ٧لما الخٗلُمي، اإلاؿخٓ
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ٓن  ألاخضار ْؤمِاث ؤباء ؤٚلبُت ؤن الضعاؾت زال٫ مً اجطح - ٓلِم لٗضم هدُجت مخضهُت ْؤٖما٫ مًِ في ٌٗمل  قِاصة ٖلى خه
 .لؤلؾغة الكِغي  الضزل جضوي ٖلُّ ًترجب الظي ألامغ ظُضة، بإٖما٫ ال٣ُام مً جم٨جهم ٖلمُت

ٝ م٘ ال٨بحر ألاؾغة  جم ؤن اجطح -  ٖلي ألاخضار ؾاٖض ألاؾغة صزل ْجضوي ،"صحُا اإلاالثم ْٚحر ال٤ًُ الؿحئ الؿ٨ً ْْغ
ٓخِم  .ظى

ٓاء ألابىاء مٗاملت حسخئ التي ألاؾغة ؤن الضعاؾت جا٦ض- ٓة ؾ ٓح الٍُغ٤ لِم ًمِض الؼاثض اللحن ؤْ الٗى٠ ؤْ ْالكضة بال٣ؿ  .للجى

ٓالضًً بحن َال١ ًدضر ٖىضما ألاخضار اؾغ ؤٚلبُت ؤن الضعاؾت جا٦ض- اًت مً الحضر خغمان بلي ًاصي ؤخضَما ٍْتزْط ال  ٖع

ٓالضًً ٦ُٓت الايُغاباث ٞخخًا٠ٖ لّ ال ٓح بلي بّ ْجاصي لضًّ الؿل . الجى

 في الحضر ًجٗل الظي ألامغ ألا٢اعب ؤْ ألام ؤْ ألاب م٘ ٌِٗل ؤن بما الحضر ٞان َال١ ًدضر ٖىضما ؤهّ الضعاؾت جا٦ض-

ٝ في جيكئخّ ٍْخم هٟسخي نغإ ت ْْغ . لضًّ ْألازال١ ال٣ُم زباث ٖضم بلى ًاصي مما مؿخ٣غة ْٚحر مسخلٟت ؤؾٍغ

ٓص ؤن الضعاؾت جا٦ض - ٓالضًً بحن اإلاؿخمغ ْالصجاع الجزإ ْظ ٓح ٖلى ًازغ ال . ألاخضار ظى

ٓا ألاخضار ؤن الضعاؾت جا٦ض - ٓٞاة ْم٨٨ٟت مخهضٖت ؤؾغ في ٖاق ٓالضًً اخض ب ٓالضًً ألخض اإلاغى ؤْ بالُال١ آْ ال  ؤْ ال
ٓالضًً بحن ْالخالٝ الهغإ بيكٓب ؤْ بالهجغ م ال٣ُام اؾخُاٖتهم ٖضم بلي ًاصي مما ال ْاَع ٟا٫ جغبُت في ألاؾاؾُت بإص  ألَا

 .ْجيكئتهم

ٓن  ال ألاخضار آباء ؤٚلبُت ؤن الضعاؾت زال٫ مً ًخطح- مئىان ْالخأل٠ الخماؾ٪ ٖضم هدُجت ْطل٪ مكا٧لِم ًىا٢ك  ْالَا

ٓخِم بلى ًاصي الظي ألامغ ْألابىاء آلاباء بحن اإلاخباصلت ْالش٣ت . ظى

ٓن  ألاخضار ؤٚلبُت ؤن الضعاؾت زال٫ مً ًخطح - م مً لالهخ٣ام ًضِٞٗم مما ْصاثم مؿخمغ بك٩ل لل٣ٗاب ًخٗغي  ؤؾَغ

 .الجاهذ الؿل٥ٓ بمماعؾت

ٓإػ ي٠ٗ ؤن الضعاؾت جا٦ض-  ًاصي لضحهم ال٣ُم ؾلم في مخضهُت مغجبت الضهُت ال٣ُم ْاخخال٫ ْالحضر آلاؾغة لضٔ الضًجي ال

ٓة آلاؾغة جإزحر ي٠ٗ بلى طل٪ ٓظُّ في يابُت ٣٦ اًت الخ  .الحضر خُاة في ْالٖغ

  ٧ان بطا ألاب شخهُت ٞان ُّٞ جازغ الحضر مِٗم ًخٗامل الظًً ألاٞغاص شخهُت ؤن الضعاؾت جا٦ض -
ًا
ْاهُا   ٖض

ًا
 ًازغ ٢ْاؾُا

ٓم ٖىضما الحضر ٖلي   ُٞهبذ بخ٣لُضٍ ٣ً
ًا
ْاهُا ، ٖض

ًا
ٖٓت الاهدغاٝ في الحضر ٖلي جازغ ؤالم ْشخهُت ٢ْاؾُا  ٧اهذ بطا ْاإلاُ

ٓظُّ الًبِ ٖلي ٢اصعة ْٚحر يُٟٗت شخهُتها ٓن  ألانض٢اء شخهُت ؤن ٦ما ْاإلاغا٢بت، ْالخ ا ٩ً   ؤزَغ
ًا
ٍٓا  ِٞٓ الحضر ٖلي ٢

ٓم ٓاء بخ٣لُضَم ٣ً ٦ُٓاتهم ٧اهذ ؾ . ظُضة ؤْ ؾِئت ؾل

ٓٞغ ال ألاخضار ؤؾغ ٚالبُت ؤن الضعاؾت جا٦ض - ٝ مشل الخانت اخخُاظاتهم ألبىائها ج ٓمي اإلاهْغ  ْال٨خب الُ
ا،...ْألالٗاب ٓم ؤن بالحضر ًاصي الظي آلامغ ألاؾغة ل٣ٟغ هدُجت ْٚحَر ٓٞغ ختى ٖمل بإي ٣ً ٓاء بلُّ ًدخاط ما لىٟؿّ ً  ؾ

. الؿحئ ؤْ الحؿً بالٗمل

 :اإلاغاح٘ ٢اةمت

حن لألَٟا٫ الجىاةُت اإلاؿإولُت" ٖشمان، ؾلُان ؤخمض. 1  .2002ال٣اَغة، ْاليكغ، للُباٖت الٟىُت اإلااؾؿت ،"اإلاىدٞغ
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ت، ٖالم الاظخمإ، ٖلم في ماظؿخحر عؾالت ،"ألاخضار حىىح في الٗاةلي الخ٨ٟ٪ أزغ" الُاؾحن، ألامحر ٖبض ظٟٗغ. 2  اإلاٗٞغ
 .1ٍ،1981 بحرْث،

ٓعي ظامٗت ،الجؼاثغ،مُبٗت"والاهدغاٝ ؤلاحغام ٖلم خى٫  مُبىٖت" ٦غبٓف، الحمُض ٖبض. 3  .2006 صٍ، ٢ؿىُُىت، مىخ

ٓان ،"الٗانمت الجؼاةغ في الاحخماعي والخٛحر ألاخضار حىىح" ماو٘، ٖلي. 4 ٖٓاث صً  .1996 الجامُٗت، اإلاُب

ٓع، ببغاَُم بسحا١.5 لم ال٣ٗاب ٖلم في اإلاىحؼ" مىه ٓان ،"ؤلاحغام ٖو ٖٓاث صً . 1992 ،2ٍ الجؼاثغ، الجامُٗت، اإلاُب

مت الاهدغاٝ" عمًان، الؿُض الخال٤، ٖبض الضًً ظال٫.6  الجامعي،ب اإلا٨خب ،"الاحخماُٖت الخضمت مىٓىع  مً والجٍغ
. 2000بلض،

ْعي، ٖضهان.7 ٓعاث ،"ألاخضار حىىح" الض ٍٓذ، الؿالؾل، طاث ميك . 1985ال٩

 الٗامت الٗغبُت،ؤلاصاعة الض٫ْ  ظامٗت ،"ٖالحها ومضازل اإلاك٩لت وا٢٘ ألاخضار حىىح" ؤخمض، الؿُض مدمض ٍٚغب.8
ن . 1990 الاظخماُٖت، الضعاؾاث ؾلؿلت الاظخماُٖت، للكْا

ت01،ٍ"الاحخمإ ٖلم ٢امىؽ" ُٚض، ٖا٠َ مدمض،. 9 ٓػَ٘، لليكغ الجامُٗت الضاع: ،ؤلاؾ٨ىضٍع . 1995ْالخ

ٓصة.10 ٓان الجؼاثغ، ،"الجؼاةغي  اإلاجخم٘ في الُال١ مك٩لت" ٦ؿا٫، مؿٗ ٖٓاث صً  .1986صٍ، الجامُٗت، اإلاُب

ٓمُت، الضاع:  ال٣اَغة ،01ٍ ،"الٗاةلي الاحخمإ ٖلم" الخكاب، مهُٟى،.11 . 1966 ال٣

١، صاع: ،بحرْث01ٍ ،"ألابجضي اإلاىجض."12 . 196715 الكْغ

. ؽ ،ب2ٍ بحرْث، الكغ١، صاع مال٠، بضْن  ٖغبي ٖغبي ٢امٓؽ اللٛت، في اإلاىجض.13

14. gerard poussin, Emisabeth, le Brum, "les enfants du divorce", Paris, dunod, 1997. 

15.Simone Gean corenc," les problèmes du divorce", Paris, 1970. 
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 : والؿُاؾت ألازال١ بحن الٗضالت

 الجمهىعٍت مداوعة زال٫ مً ه٣ضًت جدلُلُت صعاؾت
بي ٖلي ؾالم أؾماء .ص ت، الٟلؿٟت،الجامٗت ٢ؿم/ٍٖغ . لُبُا ألاؾمٍغ

 

:  ملخو

ٓم ٖلى للخٗٝغ البدث َظا يهضٝ  جدلُلُت صعاؾت زال٫ مً ْطل٪ ْالؿُاسخي، ألازالقي بالجاهب بعجباَِا ْمضٔ الٗضالت مِٟ
ْعة ه٣ضًت ٓعٍت إلادا ٓن، الجمِ ٓن  ؤعاء ْ ؤ٩ٞاع ٖلى ْْالخٗٝغ ألٞالَ ٫ٓ  ؤٞالَ ٓم خ ْع  ؤن ْزانت الٗضالت مِٟ ٓعٍت مدا  الجمِ
ٖٓت حٗخبر ْالتي ٓن  ٞحها ؤٞغص ٢ض قاملت، مٓؾ ٓم جدضًض في مخ٩املت عئٍت ؤٞالَ  ألا٫ْ  ال٨خاب ؤزو ٢ض خُض الٗضالت، مِٟ

ٓم إلاىا٢كت الشالض ٦ْظل٪ ْالشاوي   جُغ١  زم ْْاظباتهم الحغاؽ ًٖ الغاب٘ ال٨خاب في ْجدضر ْقغخِا، الٗضالت، مِٟ
ًا
 الى ؤًًا

ٓم ٓن  ؤن ؾُما ال الٗضالت، مِٟ ْلّ الٟالؾٟت مً ٚحٍر ًٖ جمحز ؤٞالَ ٓم بدىا  ألازالقي الجاهب مً اإلاجخم٘ في الٗضالت إلاِٟ
ٓن  عؤي ٖلى الًا حؿلُِ بلى الضعاؾت تهضٝ ٦ما الؿُاسخي، ْالجاهب ٫ٓ  بلُّ جٓنل ُٞما ؤٞالَ ٓم خ  ؤَمُتها مً الٗضالت مِٟ
ْعَا ٓن  ٠٣ً ْلم اإلاجخم٘ بؾخ٣غاع في ْص ٔ  بل طل٪، ٖىض ؤٞالَ ٓص مُٗاع َٓ ال٣ٗل ؤن ًغ  الٗاصلت، الٟايلت اإلاضًىت ْظ

ٓص ٚحر ْمً الٗاص٫، الٟايل ْؤلاوؿان ٓظض ؤن ًم٨ً ال ال٣ٗل ْظ  ؤن ًم٨ً ال الٗضالت ؤن ْالٗاصلت،٦ما الٟايلت اإلاضًىت ج
ٓم ْان الٟالؾٟت، َْم الح٩ام َب٣ت ْؾُُغة بهُمىت بال اإلاجخم٘ في جخد٤٣ ُٟتها َب٣ت ٧ل ج٣  في جضزل صْن  الخانت بْٓ

ٓن  ، الُب٣اث قئ ٓن  هٓغ في الٗضالت جخد٤٣ بهظا ألازٔغ . ؤٞالَ

: الضعاؾت مهُلخاث

٫ٓ  ْفي الح٨م في الٗض٫ ؤهداء، ؤعبٗت ٖلى ْالٗض٫ ؤ٢امّ، الح٨م، ْٖض٫ الٗض٫، هي:Justice الٗضالت  ْفي الٟضًت ْفي ال٣
ٍّْ، ؤي ٞالن، ٌٗض٫ ْٞالن الاقغا٥   لّ ٌٗضلّ الصخيء ْٖض٫ ٌؿا

ًا
 الاؾخ٣امت الٗض٫ ٣ٍْا٫ الكِئحن، بحن ْٖضلذ ْٖضالت ٖضال

ٍٓت الصخيء في   ْالٗضالت (. ْالؿ
ً
 ْمً هٟؿّ مً ؤلاوؿان بها ًخه٠ ْالاهٓالم، الٓلم بحن ْؾِ ْهي) ًُٞلت هي:انُالخا

، ٍّٓ، ،(ؤ٢ل ْٚحٍر ؤ٦ثر اإلاىاٞ٘ مً هٟؿّ ٌُٗي ؤن ٚحر ْمً ٚحٍر غا١، ْجُِحر ألازال١ تهظًب مؿ٩  بخؿاؽ ْالٗضالت  ألٖا
ا ؤزالقي  ال٨ظب، ْاظخىاب الهض١، ْاؾخٗما٫ الهٛاثغ ٖلى ؤلانغاع ْٖضم ال٨باثغ، اظخىاب ْهي الاظخماعي، الًمحر م٣َغ

، ْمالػمت   .الخؿِؿت ألاٞٗا٫ ًٖ ْالبٗض الخ٣ٔٓ

ٓهاهُت الحًاعة زهاثو ؤَم مً هي:CityStateاإلاضًىت صولت ا الُ ٓهان ؤن ْطل٪ ْمٓاََغ ٖٓت هي الُ  اإلاداَت الجؼع  مً مجم
ْلت ْخضة ٞةن ْبالخالي باإلااء اتها زهاثهِا لِا مضًىت ْل٩ل اإلاضًىت ٧اهذ َىا٥ الض . ْؤلا٢خهاصي الؿُاسخي ْهٓامِا ْزْغ
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ٓمت:Aristocracyألاعؾخ٣غاَُت   اللٟٔ ٍُْل٤ الضًم٣غاَُت، يض ْألاعؾخ٣غاَُت اإلامخاػة، ألا٢لُت جمشل َب٣ت ؤْ خ٩
ًا
 ؤًًا

  .الٗلم ْؤعؾخ٣غاَُت اإلاا٫ ؤعؾخ٣غاَُت ٣ُٞا٫ الخانت، الهٟاث ببٌٗ جمخاػ بظخماُٖت َب٣ت ٖلى

ٓن  بدُض الح٨م ؤق٩ا٫ مً ق٩ل هي:oligarche ألاولُٛاعقُت أو ألاولُجاع٦ُت ٓعة الؿلُت ج٩  مً نٛحرة ٞئت بُض مده
ت الؿلُت ؤْ اليؿب ؤْ باإلاا٫ جخمحز اإلاجخم٘ ٓهاهُت ال٩لمت مً مكخ٣ت ٧لمت ْهي.الٗؿ٨ٍغ ْلُٛاعظُا)الُ ٓن  ٧ْان( ؤ  َٓ ؤٞالَ

ْاثل مً ْلُٛاع٦ُت خ٨م بلى ؤقاع مً ؤ ْعة في ْطل٪ ألا ٓعٍت)مدا ض ٢ْضم ؤعؾُٓ بٗضٍ مً ْظاء( الجمِ  الخٟانُل مً اإلاٍؼ
ٓانٟاث اء لح٨م ٦مغاصٝ اإلاهُلح َظا الؾخسضام ٞمِض ال٣لت، خ٨م إلا ٢ٓغاَُت ؤْ ألازٍغ ٓج . البل

ٓماث، ؤق٩ا٫ مً ق٩ل هي:Timoqratih الخُمى٢غاَُت ٓم)ٌؿمى بما ٍْخه٠ الح٩ ٓن  جدضر ٢ْض( الكٝغ مِٟ  ٖلى ؤٞالَ
ٕٓ َظا ت في الؿلُت جىُٓم ٖملُت في ٞٗلي بك٩ل ْْظض الح٨م مً الى   بها ؤعجب ْالتي بؾبَر

ًا
ٕٓ َظا اٖخبر ٢ْض. ٦شحرا  مً الى

ٓماث ا مباصت ٖلى اعج٩اٍػ بؿبب ظُض بإهّ الح٩ ٖٓت ٧ل جسهو ْجدترم ٖاصلت ٌٗخبَر ُٟت مماعؾت في مجم  ْ مدضصة، ْْ

٢ٓغاَُت ٕٓ َْظا ْاإلاجض، الكٝغ ؤي ،(Timo) ٧لمت مً مؿخمضة الخُم ٓمت مً الى ٓن  ٖىّ جدضر التي الح٩  بك٩ل ْظض ؤٞالَ
ت في الؿلُت جىُٓم ٖملُت في ٞٗلي   بها ؤعجب ْالتي بؾبَر

ًا
ٓن  ؤٖخبر ٢ْض. ٦شحرا ٕٓ َظا ؤٞالَ ٓماث مً الى  ظُض بإهّ الح٩

ا مباصت ٖلى اعج٩اٍػ بؿبب ٖٓت ٧ل جسهو ْجدترم ٖاصلت ٌٗخبَر ُٟت مماعؾت في مجم . مدضصة ْْ

 : اإلا٣ضمت

ٓط ٖهغ في وِٗل اث مً ًدبِٗا ْما اإلاسخلٟت، الؿُاؾُت الخُاعاث ُّٞ جم  ٖهغها ؤنبذ ختى ؤزال٢ُت، ال ؤْ ؤزال٢ُت هٖؼ

ب ال٣ل٤ بٗهغ ًدؿم ْصة الهٛحرة ْالحْغ ٓظُاث، نغإ ظاهب بلى اإلادض ٓل ٓاء ْالكغ١  الٛغب في ألاًضً  ٖٝغ ْمىظ. بؿ
، لّ ؤن ؤلاوؿان

ًا
سا   ٖٝغ جاٍع

ًا
ٖٓت مسخلٟت خ٨م ؤهٓمت ؤًًا ن َظٍ ٖبر ، ْمخى ٍٓلت ال٣ْغ ٓاء الُ  بٗضٍ، ؤْ اإلاُالص ٢بل ٧اهذ ؾ

ب جسللتها ٫ٓ  بًجاص ًٖ ًسخل٠ البكغي  ال٨ٟغ ظٗلذ صامُت، خْغ ٓعة ؤهداء في ْالؿالم ؤلاؾخ٣غاع لُضٖم خل  . اإلاٗم
ًا
 ْجبٗا

 ؤلاوؿان هللا ُٞغ التي الؿلُمت ْالتربُت ْألازال١ الؿُاؾت زال٫ مً الىٓم ؤًٞل بلى جضٖٓ التي الٟلؿٟاث ِْغث لظل٪

ٍْت الضامُت اإلاظابذ ب٣ًاٝ في ًٟلح لم ؤلاوؿاوي ال٨ٟغ ؤن.ٖلحها ٔ  ٦ما ػمان ؤي ْفي م٩ان، ٧ل في ْاإلاإؾا  ْبالخالي َظا ٢ْخىا في هغ
٫ٓ  الاؾِاماث عجؼث ٣ٞض ل ْخُاة با٫ َضْء في الٗهغ بوؿان لُِٗل مالثمت نُٛت بًجاص في الاٞترايُت ْالحل  بالؿٗاص جتٞر

ت ْاة، ْالٗضالت ْالحٍغ ْاة باالٗضالت الًدؿم ٢ض الؿُاسخي ظاهبّ في ؤلاوؿاوي ال٨ٟغ ؤن للُٗان مّٗ ْضح مما ْاإلاؿا  ٖلى ْاإلاؿا

ٓم، ْظّ ٕٓ ٞةن زم ْمً الٗم ٓصاث بلى اخخاط ٢ض( ْالؿُاؾت ألازال١ بحن الٗضالت: )مٓي ت مخإهُت ٢ْْٟت قا٢ت مجِ  إلاٗٞغ
ٓعٍت زال٫ مً بُجهما ؤلاعجباٍ مضٔ ٓن، ظمِ ت ٧اهذ خُض ؤٞالَ  ٖهٍغ ْمك٨الث ٢ًاًا مٗالجت في بها ؾاَم مخمحزة هٍٓغ

٢ٓٝٓ ٞةؾخد٣ذ ْؤلا٢خهاصًت ْؤلاظخماُٖت ْالؿُاؾُت ألازال٢ُت . لضعاؾتها ٖىضَا ال

: البدث مك٩لت

ٍٓت اإلاؿإلت الٗضالت حٗخبر ٢ٓذ ٟٞي الكٗٓب، ٧اٞت لضٔ الحُ  ُٚاب في ؤلاؾخ٣غاع ْٖضم الٟٓضخى اإلاجخمٗاث ُّٞ حٗاوي التي ال
 اإلاجخمٗاث، بؾخ٣غاع ؤظل مً الجضًضة ألا٩ٞاع ًٖ البدض مً البض ٧ان ْٖال٢اتهم، ألاٞغاص خُاة ًىٓم ٖاص٫ ؾُاسخي هٓام

ت ٖلى لخٗٝغ البدض َظا ظاء لظا ٓن  هٍٓغ ٫ٓ  ؤٞالَ ٓم خ  مجخمٗاجىا ْبِئت ْا٢٘ جىاؾب ظضًضة ؤ٩ٞاع بؾخيباٍ ْ الٗضالت مِٟ

ت َظٍ ًٖ لل٨ك٠ البدض مك٩لت ظاءث طل٪ يا ْفي ش ٖبر الؿُاؾُت ؤلاوؿان ججغبت في اإلاًِئت الىٍٓغ . الخاٍع
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 :البدث أَضاٝ

ٓن  ؤعاء جٓيُذ بلى البدث يهضٝ ٫ٓ  ؤٞالَ ٓم خ  التي الؿُاؾُت ْال٣ًاًا اإلاك٨الث ؤَم بؾخٗغاى زم ْمً الٗضالت، مِٟ

ٓن  بَخمام ؤزاعث ٓامل ؤٞالَ  .مٗالجتها في لئلظتهاص صٞٗخّ التي ْالٗ

: البدث أؾئلت

ت في هجض َل - ٓن  هٍٓغ ٫ٓ  ؤٞالَ ٓم خ  ؾُاسخي ْا٢٘ وِٗل هدً ْزانت مجخمٗاجىا؟ بّ وٗالج ؤن ًم٨ىىا ما الٗضالت مِٟ
ٓط ْما ؤخٓظىا مخإػم،ٞما ت ؤخ  ْالاظخماُٖت ْألازال٢ُت الؿُاؾُت ؤْياٖىا إلاٗالجت اإلاٗانغ ٖاإلاىا في ٧اٞت البكٍغ

  لىبجي مجخمٗاجىا، في الح٣ُ٣ي باإلاٗجى الٗضالت هجؿض ْؤن ْالا٢خهاصًت،
ًا
ال ت حٗمِا ص ٓصَا الحٍغ ٓن  َْؿ  ْجد٨مِا ال٣اه

. ْم٩اهخّ ٢ُمخّ ؤلاوؿاهُت الٟغص ٦غامت ٞحها جخإ٦ض الضًم٣غاَُت،

ٌ إلااطا - ٓن  ٞع ت ًٖ ٌٗبر الظي الىٓام َٓ ؤلِـ الضًم٣غاَي؟ الىٓام ؤٞالَ  الغؤي؟ خٍغ

ٓن  هاصٔ إلااطا - م باألعؾخ٣غاَُت ؤٞالَ ٤ٞٓ لم ؤجها مً بالٚغ ٓص؟ البالص هٓام بٖاصة في ج  اإلا٣ٟ

 الضًم٣غاَي؟ الىٓام بها ًىاصي الظي اإلاباصت ؤَم مً هي الٗضالت ؤلِـ -

: البدث أَمُت

ٓم جدضًض في أَمُت للبدث  في البدض ؤَمُت ج٨مً ٦ما ْألازالقي، الؿُاسخي بالجاهب بعجباَّ مضٔ ْبُان الٗضالت مِٟ

ٓن  بجبّٗ الظي اإلاىهج ًٖ ال٨ك٠ ٓع  م٘ الخٗامل في ؤٞالَ . ٖهٍغ في مؿخدضزّ ٧اهذ التي ألام

:  البدث مىهج

 ٦ما آلاعاء، بٌٗ ه٣ض في الى٣ضي اإلاىهج ٖلى الباخشت اٖخمضث ،٦ماالخدلُلي اإلاىهج الضعاؾت َظٍ في الباخشت اهخهجذ
ٓن  ختى ْطل٪ الثراث، ٦ْخب ألانلُت اإلاهاصع ٖلى اٖخمضث ، البدض ٩ً

ًا
ٓز٣ا ٓن  آعاء بخجمُ٘ الباخشت ٢امذ ٦ظل٪ م  ؤٞالَ

 ٫ٓ ٓم خ ٕٓ، لِظا زههذ التي مالٟاجّ زال٫ مً الٗضالت مِٟ ٕٓ َظا في ٦خب ما ؤَم بلى عظٗذ ٦ما اإلآي  اإلاغاظ٘ في اإلآي

. ْاإلاٗانغة الحضًشت

 ( ): الٗضالت مٗنى ًٖ م٣ضمت

  اإلاٟاَُم ؤ٦ثر مً لٗل
ًا
ٓخا ٓم َٓ الؿُاؾت ًٖ اهٟهالِا ؤْ ألازال١ اعجباٍ مضٔ جبحن التي أٞالَىن  ٖىض ْي  الٗضالت، مِٟ

ٓم َظا ٓن  ُّٞ جٓؾ٘ الظي اإلاِٟ ْعة لّ ْزهو مٟهل بك٩ل ؤٞالَ ْعاث ْؤقِغ ؤَم مً ٧اهذ مدا  جغ٦ِا التي اإلادا
ٓهاوي، الُٟلؿٝٓ ٓم، َظا ْجدلُل بضعاؾت ٞحها اَخم خُض الُ  ٧اهذ ٢ْض الؿُاؾُت، ألاهٓمت مً ال٨شحر ٞحها ٖالج ٦ما اإلاِٟ

ٓعٍت، الاٞخخاخُت الٗضالت  َٓ ٦ما الىٓام َظا بها ًىاصي التي اإلاباصت مً ْهي. الضًم٣غاَي الىٓام َضٝ ؤجها ٦ما للجمِ

                                                           
ىي العدؿ، كعدؿ احلكم، أقامو، كالعدؿ على أربعة أضلاء، العدؿ يف احلكم كيف القوؿ كيف الفدية كيف االشراؾ كفالف يعدؿ فالف، أم : )العدالة -(1)

لساف العرب، البن منظور، مادة عدؿ، (. الشيء كالسويةيساكيو، كعدؿ الشيء يعدلو لو عدالن كعدالة كعدلت بٌن الشيئٌن ، كيقاؿ العدؿ االستقامة يف 
كىي كسط بٌن الظلم كاالنظالـ، يتصف هبا اإلنساف من نفسو كمن غًنه، كمن غًن أف يعطي نفسو من ادلنافع )ىي فضيلة : ، كالعدالة اصطالحان 275ص

س أخالقي مقرىا الضمًن االجتماعي، كىي اجتناب الكبائر، كعدـ ، كالعدالة إحسا131، مسكويو، هتذيب األخالؽ كتطهًن األعراؽ، ص(أكثر كغًنه أقل
، ادلعجم الفلسفي، مجيل صليبا، اجلزء الثاين، (اإلصرار على الصغائر كاستعماؿ الصدؽ، كاجتناب الكذب، كمالزمة التقول، كالبعد عن األفعاؿ اخلسيسة

 .58ص



 

 
 

 

 

    2015 –  ٞبراًغ    : 05الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  
 

158 

ٝ ٓن  ٖبر ٢ْض الؿُاسخي، الهُٗض ٖلى مْٗغ ٓعٍخّ في الٗضالت ًٖ عاج٘ بخٗبحر ؤٞالَ ٓلّ ظمِ  ٢ُ٘ مً ب٨ثحر أهٟـ ئنها: ))ب٣

 ،( )(( ٖضًضة طَبُت

ٕٓ َظا في هٟؿِا ٞغيذ ؤؾئلت ٖضة ؤطَاهىا بلى جباصعث ٣ٞض طل٪ بهضص ْهدً ٌ إلااطا: ْهي ؤال اإلآي ٓن  ٞع  الىٓام ؤٞالَ
م الضًم٣غاَي ت ًٖ ٌٗبر الظي الىٓام َٓ ؤلِـ ؟ الؿُاؾُت ألاهٓمت ؤًٞل ًمشل ؤهّ مً بالٚغ  ٚحر َٓ إلااطا ؟ الغؤي خٍغ

م باألعؾخ٣غاَُت هاصٔ إلااطا ٖاص٫؟ ٤ٞٓ لم ؤجها مً بالٚغ ٔ  البالص هٓام بٖاصة في ج ٓص؟ًغ ٓن  اإلا٣ٟ ٓاهحن ؤن ؤٞالَ  ْألازال١ ال٣
  بلٛذ ٢ض

ًا
 بطا بال ؤلانالح بلى ؾبُل ال ؤهّ لّ جإ٦ض بهظا َْٓ ؾبُلّ، يل ٢ض البالص في شخيء ٧ل عؤٔ ؤن مىظ الٟؿاص، مً خضا

ٔ  التي الؿُاؾُت البِئت بخٛحر بضؤ   ججؿُض ٍَغ٤ ًٖ ْطل٪ ٞاؾضة، ؤجها ًغ
ًا
  هٓاما

ًا
ٍٓا   جغب

ًا
٫ٓ  في ْؤزال٢ُا  عؾم الكباب، ٣ٖ

ْعاجّ ؤَم في ْؤَضاّٞ مٗاإلاّ ْخضص ٓعٍت) ْهي مدا ٓن  بضؤ ،(الجمِ  مٟاَُمّ ٧اهذ التي ؾ٣غاٍ ؤؾخاطٍ ْآعاء حٗالُم مً ؤٞالَ
ٍٓغ بدض ٖلى خغم ٣ٞض البضاًت، ه٣ُت اث لؤل٩ٞاع ْه٣ض جٟىُض في بّ بضؤ ما ْب٦ما٫ ْجُ  حُٛي ال التي الؼاثٟت ْالىٍٓغ

 والخ٤ الٗضالت: ]ْهي ْالؿُاؾت باألزال١ اإلاخٗل٣ت ْآلاعاء اإلاٟاَُم ب٩ل ْالخالٖب الٟؿاص اهخ٣ض ْبهما ال٩املت، الح٣ُ٣ت

  لِا التي اإلاٟاَُم َظٍ[ والؿٗاصة والًُٟلت والخحر
ًا
ْعا   ص

ًا
ْلت بىاء في ٦بحرا ٓماث ْلِا ْالخحر، الٗضالت ص  ٖلى مبيُت ْاضحت م٣

ٓصَا ؤزال٢ُت ٢ُْم ؤؾـ ْاة ْالٗضالت ألازال١ ٖلى ٢اثم ٖاص٫ ؾُاسخي هٓام ٌؿ . ْاإلاؿا

- ٠ ٓع  بنالح بن:والؿٟؿُاةُت أٞالَىن  بحن الٗضالت حٍٗغ ٓن  ٖىض ألام ٤ مما اإلاٟاَُم َظٍ بخسلُو ًبضؤ ؤٞالَ
ُ
 بها ٖل

ٍّٓ ٍػ٠ مً ٓن  ًبضؤ الؿٟؿُاثُحن، ًض ٖلى ْحك ٓم ببدض ألا٫ْ  ال٨خاب في ؤٞالَ ِٟا الٗضالت إلاِٟ  ؾ٣غاٍ لؿان ٖلى ْحٍٗغ

ْعة ًبضؤ خُض ب٣لمّ، ْل٨ىّ ٔ  الٗضالت، لخٍٗغ٠(( بىلُماعزـ))  بمدا  لّ، َٓ ما بوؿان ل٩ل هغص ؤن في جىدهغ ؤجها ٍْغ
ضاةىا والًغع  ألنض٢اةىا الخحر ٞٗل: ))الٗضالت َْٗخبر ٔ  طل٪، ٖلى ؾ٣غاٍ َْٗل٤ ،( )((أٖل   الٗض٫ مً ؤهّ ٍْغ

ًا
 هًغ ؤن ؤًًا

  لظل٪ ألامغ لؼم بطا ؤنض٢اثىا
ًا
ٓلُماعزـ، حٍٗغ٠ م٘ ًخٗاعى ما َظا ْل٨ً ؤخُاها ٔ  خُض ب  وؿاٖض ؤن الٗض٫ مً ؤهّ ًغ

ٓا لٓ ؤنض٢اءها ً، ٧اه ٓا لٓ بإٖضاثىا الًغع  هلح٤ ْؤن زحًر ٓن  ؤخض ًخضزل بُجهما خاص ه٣اف ْبٗض ؤقغاع، ٧اه ٓٞؿُاثُ  الؿ

ت ٖحن َٓ الخٍٗغ٠ َْظا ( )((ألا٢ىي  مهلخت جد٤ُ٣:)) بإجها الٗضالت َْٗٝغ ،((زغاؾُمازىؽ)) ٍْضعى  التي الؿُاؾُت الىٍٓغ
ٓن  بها ظاء ٓٞؿُاثُ ت ْهي ٧ل٩ُلـ، بها ْهاصٔ الؿ ٔ  التي الىٍٓغ ، الح٤ ؤن جغ . ؾُاسخي الخٍٗغ٠ َظا ؤن هالخٔ َْىا لؤل٢ٔٓ

ٓن  ٌٗترى ْل٨ً ٫ٓ  بلى ٍْظَب الخٍٗغ٠، َظا ٖلى ؤٞالَ  ًٖ ه٣ى٫  ٞماطا ألا٢ىي  مهلخت حٗني الٗضالت ٧اهذ ئطا: ))ال٣
  الخ٣ُ٣ُت ٞالٗضالت ال٠ًُٗ،

ً
  البض ئطا

ْن
ن

َد
اء، ولِـ الجمُ٘ لهالر ج٨ىن  أ  ولِـ اإلاجخم٘ أٞغاص حمُ٘ لهالر أي ألا٢ٍى

ٓن  ؤن ًم٨ً ال هٓغي  ْظِت ْمً ( )((مجهم الًٟٗاء وزانت مُٗىت ٞئت ٔ  ؾُُغ بطا ٖضالت َىا٥ ج٩  ال٠ًُٗ، ٖلى ال٣ٓ
ٓاؾُت زل٣ىا ؤهىا بطا بظل٪، ج٣غ ال الح٣ُ٣ُت الٗضالت ألن طل٪ ْألاخ٤، ألاظضع َٓ الظي   َىا٥ لِـ ؾ

ًا
  ؤْ يُٟٗا

ًا
ٍٓا ٢  

ًا
 ؤْ ٚىُا

 
ًا
٫ٓ  ٞةهىا طل٪ ٖلى ْبىاءًا  ٣ٞحرا ٓن  ؤن ًم٨ً ال ؤهّ ه٣  الٗضالت بجها ؤلالُِت، الٗضالت بال صحُدت ؤْ خ٣ُ٣ُت ٖضالت َىا٥ ج٩

ْاة   .الىاؽ ظمُ٘ بحن ْاإلاؿا

 

 

                                                           
 .188الكتاب األكؿ، صـ، 1985اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القاىرة، مصر،  فؤاد زكريا،./ ، ترمجة، د"محاورة الجمهورية "أفالطوف، -(1)
 .179سابق، الكتاب األكؿ، ص صدر، ـ"الجمهورية "أفالطوف، -(1)

 .187صدر سابق، الكتاب األكؿ،صادل -(2)
 .190ادلصدر السابق، الكتاب األكؿ،ص -(4)
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: أٞالَىن  ٖىض وال٣اهىن  الٗضالت -

ٓٞؿُاجي(( زغاؾُمازىؽ)) بحن الى٣اف َْؿخمغ ْلت ٧ل ٟٞي ،((ؾ٣غاٍ))ْ الؿ ط ٌٗض ص ٓاهحن ٖلى الخْغ   ال٣
ًا
ٓاهحن. ْلما  ْال٣

ٓمت، مهالح لخضمت جٓي٘ ٧لِا ٓمت الح٩ ٝ َٓ ٦ما ْالح٩ ٔ  مْٗغ ُت مً ؤ٢ٓ ٫ٓ  الٖغ ٓن  ٣ً  جً٘ ٞالضًم٣غاَُت: ))ؤٞالَ

٨ظا ججٗلها واإلال٨ُت صًم٣غاَُت ٢ىاهحن ٓمت ْحٗا٢ب ،( )((ألازغي  ألاهىإ في الخا٫ مل٨ُت،َو ٓاهحن ًٖ ًسغط مً الح٩  ال٣
تها التي   طل٪ ْحٗض قٖغ

ًا
ظا   ٞالح٤ الض٫ْ، ظمُ٘ في ْاخضة هي التي الٗضالت، ًٖ زْغ

ًا
، بطا ٔ  ؾ٣غاٍ ْل٨ً لؤل٢ٔٓ  ؤن ًغ

ٓمت   الح٩
ًا
ٓاهحن ْحكٕغ جسُئ ما ٚالبا ٓن  ٢ض ٢   ج٩

ًا
 بإن الٟغص جلؼم زغاؾُمازٓؽ عؤي بدؿب ْالٗضالت إلاهلحتها، زاصمت ؤخُاها

ٓاهحن ًسً٘ ٓا٫، ٧ل في البالص ل٣ ٓن  ما ؤلاوؿان ًٟٗل ؤن الٗض٫ ٞمً لظل٪ ألاخ ٓمت، نالح يض ٩ً  مهلحت في لِـ ؤي الح٩

 ٔ ٫ٓ  ؾ٣غاٍ، بلحها جٓنل التي الىدُجت َظٍ مً زغاؾُمازٓؽ ٍْتهغب. ألا٢ٓ   ماصام الخا٦م:))بإن ٣ٍْ
ً
 ال خا٦ما

  ًسُئ،والخ٨ىمت
ً
  ٨ًىن  بأن اإلاغء جلؼم والٗضالت إلاهلختها، ال٣ىاهحن حكٕغ صاةما

ً
  مُُٗا

ً
 ٞةن خا٫ ؤًت ْٖلى ،( )((صاةما

ٓن  ٓن  ؤن ًم٨ً ال الٗضالت ألن الخٍٗغ٠ بهظا ٣ًبل ال ؤٞالَ ، مهلحت جد٤ُ٣ في ج٩   ألا٢ٔٓ
ًا
 What is الٗضالت؟ هي ما بطا

Justice?((اإلاٗاملت وفي ال٣ى٫  في الهض١ هي الٗضالت))( )ٓٞاء ،ؤي ٓالّ جخ٤ٟ ؤن ٖلُّ ؤلاوؿان ؤن بمٗجى بالضًً، ال  ْؤٖمالّ ؤ٢
ت، الخ٣الُض م٘ ٓن  خُاة ٞترة في اإلاجخم٘ ج٣الُض ؤن بال الجاٍع  في ؤهّ ًا٦ض للٗضالت الخٍٗغ٠ َْظا ٞاؾضة، ج٣الُض ٧اهذ ؤٞالَ

ٓن  خالت ٓٞاء ًم٨ً ال اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى اإلاجى   بالضًً، ال
ًا
٫ٓ :مشال ٓن  ٣ً ى لضي أؾلخت نض٤ً ًىصٕ ٖىضما:))ؤٞالَ  ٧امل في َو

  أجغاوي بالجىىن، أنِب أن بٗض اؾترصاصَا أعاص زم ال٣ٗلُت ٢ىاٍ
ً
 خالخه؟ في ٧ان إلاً الهض١ ٢ى٫  واحبي و٦ظل٪ ملؼما

ً أن آلازغ اإلاداوع  ٢ى٫  ًم٨ً ول٨ً ًَد ٠ َظا أن ئال.ًيبغي الخالت َظٍ مٗنى في الض  ٌؿخٗمل ألهه باإلاٛالُاث، مليء الخٍٗغ

 ؤزالقي حٍٗغ٠ َٓ الخٍٗغ٠ َظا ؤن هالخٔ َْىا.الخٍٗغ٠ َظا ٣ًبل ال لظل٪ ،( )((باأللٟاّ والخالٖب الؿٟؿُت أؾلىب
  بالؿُاؾت، ٖال٢ت لّ ْلِـ

ًا
٫ٓ ?What is Justice ؟ الٗضالت هي ما بطا ْع  ؾُمىهُضؽ ٣ً  طي ٧ل ئُٖاء بأنها: ))ؾ٣غاٍ مدا

ٓص حٍٗغ٠ َْٓ ،( )((خ٣ه خ٤ ضاثىا، ْالًغع  ألنض٢اثىا الخحر ٞٗل بإجها الٗضالت ًٖ الحضًض بضاًت بلى بىا ٌٗ  َظا ْهجض أٖل
  الخٍٗغ٠

ًا
٫ٓ  ِٞٓ الى٣ض ؤمام ؤًًا   ؤنبذ شخو بلى الؿالح ْصٌٗت عص باؾخدالت ٣ً

ًا
ٓها م مجى ٓصٌٗت ؤن ٚع  ناخبها خ٤ ال

 
ًا
ا ، قٖغ

ًا
ٓها ْع  اؾخسضام في َىا ْاإلاٛالُت ٢ْاه ٔ  مٛالُت ج٣٘ َْىا ناخبها، ٌٗض لم بإهّ ٖلُّ ًغص ؤن اإلادا  اؾخسضام في ؤزغ

ٓن  ٌٗترى لظل٪ الح٤،   الخٍٗغ٠ َظا ٖلى ؤٞالَ
ًا
ضاء، الًغع  ْبلحا١ لؤلنض٢اء الخحر ٖمل ؤجها في للٗضالت ؤًًا  ْل٨ً باأٖل

ٓن  ٫ٓ  ؾ٣غاٍ لؿان ٖلى الخٍٗغ٠ ٖلى ٌٗترى ؤٞالَ ضاء ألانض٢اء بحن وهٟغ١  همحز أن وؿخُُ٘ ٠ُ٦: ))٣ٍْ  ٣ٞض وألٖا
ى ل٪، خمُم نض٤ً بأهه شخو ل٪ ًخٓاَغ  أن البض ٖضالت ج٨ىن  ل٩ي الٗضالت ئن زم أٖضاة٪، ألض مً الخ٣ُ٣ت في َو

ال١ ٖلى ٧ان مهما ئوؿان بأي الًغع  جلخ٤   ( )((ؤلَا
ًا
ضٍ الظي الح٣ُ٣ي الخٍٗغ٠ َٓ ْما ؟ الٗضالت هي ما بطا ٓن؟بن ًٍغ  ؤٞالَ

ٓن  ٟاث، َظٍ مً حٍٗغ٠ ؤي ٣ًبل ال ؤٞالَ  الىُْٟت في شخو ٧ل وي٘ هي)) ٖىضٍ ٞالٗضالت ٧لِا، ٖلحها ًغص بل الخٍٗغ

 الهالح الح٨ُم َٓ الٗاص٫ ْؤن ْخ٨مت، ًُٞلت هي الٗضالت ؤن الجهاًت في ٍْشبذ ( )((لها ًهلر التي وال٣ضعة ال٨ٟاءة خؿب

                                                           
 . 191ص ،ادلصدر السابق،الكتاب األكؿ -(1)
 . 193،ص"الكتاب األول "سابق،اؿصدر ادل -(2)
. 197مصدر سابق،  الكتاب األكؿ،ص، "الجمهورية"أفالطوف ، -(3)
 .179ص،"األول الكتاب" ،ادلصدر السابق-(4)
 .180،ص"الكتاب األول "السابق، صدرادل -(5)
 .185،ص"الكتاب األول"، دلصدر السابقا -(6)
 .213  –211،ص"الكتاب األول"،  دلصدر السابقا-(7)
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ٓن  َْؿخُغص  ؤم ؾُٗض الٗاص٫ َل ٌؿإ٫ زم اإلاىٟٗت، خُض مً ْالٓلم الٗض٫ بحن باإلا٣اعهت الٗضالت ًٖ الحضًض في ؤٞالَ
ٓماث بحن ٦ظل٪ ٍْمحز آلازغ، مً ؤؾٗض ْؤحهما الٓالم ْالحا٦م الٗاص٫ الحا٦م بحن ًمحز زم ؟ الىاؽ ؤحٗـ  الؿُٗضة الح٩

ٓن  ٍْيخهي الؿُٗضة، ْٚحر ْعة،ما بّ بضؤث الظي بالؿاا٫ ؤٞالَ ٫ٓ ! الٗضالت؟ هي اإلادا  الٗضالت جخد٤٣ أن ًم٨ً ال ئهه:))٣ً
 َب٣ت أو الىاؽ ٖامت َب٣ت ٖلى الهٟىة أو ألا٢لُت َب٣ت وهي الٟالؾٟت وؾُُغث بهُمىت ئال اإلاجخم٘ في واإلاؿاواة
 الٗا٢لت عوخه وؾُُغة َُمىذ ئطا ئال ؤلاوؿان ؾٗاصة جخد٤٣ أن ًم٨ً وال الخغاؽ، أو الجىض َب٣ت بىاؾُت اإلاىخجحن

 ٢امذ ئطا ئال الٟايلت اإلاضًىت صازل الٗضالت جخد٤٣ أن ًم٨ً ال الًٛبُت،٦ظل٪ هٟؿه بىاؾُت الكهىاهُت، عوخه ٖلى

. ( )((الٗضالت جخد٤٣ بهظا ألازغي  الُب٣اث قئىن  في جضزل صون  مً الخانت بىُْٟتها َب٣ت ٧ل

: باألزال١ الٗضالت ٖال٢ت

ُْْْٟتها ًُٞلت هي الٗضالت ٓاػن  خٟٔ الٟغص، ٔ  بحن ْالخىاؾ٤ الخ   ْطل٪ الىٟـ ٢ٓ
ًا
 ْالٟايلت، الٗاصلت للحُاة جد٣ُ٣ا

ٓن  هٓغ في ْالًُٟلت ت ًٖ ناصع الٗمل َظا ٨ًىن  أن ٖلى وحه أ٦مل ٖلى بٗمله الٟغص ٣ًىم أن هي: ))ؤٞالَ  مٗٞغ

  وطل٪ وصخُدت خ٣ُ٣ُت
ً
ٓن  ًظَب ،( )((الخ٤ ل٣ُمت ج٣ضًغا  بال جخد٤٣ ال جخإحى ال الٟغص ًُٞلت هي الٗضالت ؤن بلى ؤٞالَ

ٓظضاوي الٗاَٟي الحسخي الجاهب باؾدئها٫ ٓاهب َظٍ ٖلى ْال٣ًاء ؤلاوؿان في ْال ٠٢ٓ َْظا ْبماجتها الج  ألازالقي اإلا
ٓوي ٠٢ٓ َٓ ْالًُٟلت، الٗضالت في ألاٞالَ ٓلّ، ًم٨ً ال مى٣ُي ٚحر م   لِـ ؤلاوؿان ألن طل٪ ٢ب

ًا
  ؤْ ٣ٖال

ًا
خا  ٞلٓ زالهت، ْع

ا لِـ ؤهّ ٦ما اإلاالث٨ت، بلى ؤ٢غب ل٩ان ٦ظل٪ ٧ان ، خؿًّال
ًا
ٓن  ألهّ زالها ٩ً  

ًا
با ٓاهاث بلى ٢ٍغ  ٣ْٖل خـ َٓ ؤلاوؿان ْل٨ً الحُ

ْح ، ْع
ًا
  ؾٗاصجّ جخد٤٣ ؤن ًم٨ً ال مٗا

ّ
٤ُٞٓ بال  الٗاَٟي الحسخي الجاهب ؤن ٦ما.الحسخي ْالجاهب ال٣ٗلي الجاهب بحن بالخ

ٓعَا مً الٗضالت ًٖ الحضًض هبضؤ ٞةهىا خا٫ ؤًت ْٖلى اؾدئهالّ، ًهٗب ٔ  الٟغص في ألازالقي مىٓ  مضٔ طل٪ بٗض لجر
ٓع  اهٟهالِا ؤْ اعجباَِا ْعة زال٫ مً اإلاجخم٘ ؤْ الجماٖت في الؿُاسخي باإلاىٓ ٓعٍت، مدا ٓن  ًظَب الجمِ  ؤن البّض  ؤهّ بلى ؤٞالَ

ت مً الٟغص في الٗضالت جخد٤٣ ، مً ؤلاوؿاهُت الىٟـ بّ جخه٠ ما مٗٞغ  الىٟـ:]هي زالر، ؤلاوؿاهُت ٞالىٟـ ال٣ٔٓ

 ؤن لئلوؿان ًم٨ً ال بها زانت ًُٞلت الىٟٓؽ َظٍ مً هٟـ ل٩ل ْؤّن  ،[الٗا٢لت والىٟـ الًٛبُت والىٟـ الكهىاهُت
ضَا التي الؿٗاصة بلى ًهل   ًٍغ

ّ
ٓاهُت، ْالىٟـ الًٛبُت الىٟـ ٖلى الٗا٢لت الىٟـ بؿُُغة بال ٫ٓ  الكِ ٓن  ٣ً  في ؤٞالَ

ا الٗا٢لت ال٣ىي : ))َُماْؽ  َظٍ الٟٗت، ًُٞلت الكهىاهُت وال٣ىي  بالخ٤، ال٣ٗل ج٨مل وهي الخ٨مت ًُٞلت جضًَغ
، ال٣ٗل ججٗل التي الًُٟلت

ً
ا الًٛبُت ال٣ىي  بِىما حؼءا  ٖلى ال٣ٗل بمؿاٖضة ج٣ىم وهي الشجاٖت ًُٞلت جضًَغ

َْٓ( )((اللظة ئٚغاء ٞخ٣اوم الكهىة ٓاهُت الىٟـ ٖلى الٗا٢لت الىٟـ ؾُُغة بلى ًضٖٓ بهظا ، ٓاؾُت الكِ  الىٟـ ب
ٓن  ٞةّن  ألامغ، خ٣ُ٣ت ْفي ْٖضالخّ، ؤلاوؿان ؾٗاصة جخد٤٣ ل٩ي ْطل٪ الًٛبُت،  للىٟـ بالٛلبت ٣ِٞ ًضٖٓ ال َىا ؤٞالَ

ٓاػن  ؤن َْٓ طل٪، مً ؤبٗض بلى ًظَب بل الٗا٢لت، ٔ  َظٍ جخ ٓن  ؤلاوؿان في ال٣ٓ ْعٍ َْظا الٗا٢لت، للىٟـ الٛلبت ْج٩  ًا٦ض بض
ٓاهُت الىٟـ ٧اهذ بطا الك٣اء ًلح٣ِا ْٖضالخّ الٟغص ؾٗاصة ؤّن   الىٟـ بؿُُغة ألّن  ْالىاَُت آلامغة هي الًٛبُت ؤْ الكِ

ٓاهُت  ٖضم ٍِْٓغ ْاإلادبت ألالٟت جسخٟي الحالت َظٍ ٟٞي للًٛبُت باليؿبت الحا٫ ٦ظل٪ الكغ، ٍِْٓغ الٟٗت جسخٟي الكِ
ٓا٤ٞ عة ٞهي الٟغص، ًُٞلت هي الٗضالت ؤّن  ْبما ْالاوسجام، الخ ٫ٓ  ًم٨ً ؤهّ عؤَى ْمً لّ، الؿٗاصة جد٤٣ بالًْغ  ؤن ال٣
ّ جمُحز صْن  ألاٞغاص بلى ْؤلاخؿان الؿٗاصة ججلب الٗضالت

ّ
 جّم  بطا الٟغص ٖىض ْالؿٗاصة الٗضالت جخد٤٣ ؤن ًم٨ً ال ْؤه

                                                           
.  212،ص "الكتاب األول، الجمهورية"أفالطوف،  -(1)
 ."والثاني، الكتاب األول"السابق، صدرادل -(2)
.  452-451شوقي دتراز، بًنكت، لبناف،ص/ د،ترمجة، "المحاورات الكاملة"،أفالطوف، طيماكس -(3)
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ٓاهبّ اؾدئها٫ ْال٣ٗلُت، الحؿُت ظ ٓن  ٞاإلوؿان ؤ ْح، ٣ْٖل خـ مً م٩ ٓاهب ٞهي ْع ت ؤؾاؾُت ظ ٍع  للحُاة ْيْغ

ٓن  ؤن لئلوؿان ٠ُ٨ٞ ْؾٗاصجّ، ْلئلوؿان ٩ً  
ًا
  ؾُٗضا

ًا
ٓاهب ْاؾدئهل ٢طخى بطا ْٖاصال . ْالٓظضاهُت ْالٗاَُٟت الحؿُت الج

. الٗا٢لت الىٟـ ؾُُغة في ؤلاوؿان ؾٗاصة -

ٓن  ؤلاوؿان بّن  ٩ً  
ًا
ٓن  ٖىضما ؾُٗضا ٓاػن  َىا٥ ٧ان ْمتى ْالىهي، ألامغ ؾلُت ْلِا الٛالبت هي الٗا٢لت الىٟـ ج٩  بحن ج

ٓاهُت، ْالًٛبُت الٗا٢لت الىٟـ مخُلباث   ًهبذ ْٖىضَا الٟغص، ٖىض الٗضالت جد٣٣ذ ْالكِ
ًا
  خغا

ًا
  ؾُٗضا

ًا
 ْٖىضما ٖاصال

ٓاػن  الٗضالت جخد٤٣ ٔ  َظٍ بحن ْالخ ٓصة ؾٗاصجّ، ؤلاوؿان ًىا٫ ال٣ٓ ٓن  ٣ًضمّ الظي الخ٣ؿُم بلى ْبالٗ ٔ  ًٖ ؤٞالَ ٓ٢ 
ٓاهُت بزًإ ٍَغ٤ ًٖ للىٟـ ؤنبدذ بطا الشالر الًٟاثل َظٍ ٞةّن  الىٟـ،  لل٣ٗل الًٛبُت ْبطٖان للًٛبُت الكِ

ٓن  ٌؿمُّ ما َْٓ ْالخىاؾب الىٓام جد٤٣   ٖىضٍ ْالٗضالت بالٗضالت، ؤٞالَ
ًا
 ؤن ْبما خ٣ّ، خ٤ طي ٧ل بُٖاء هي ؤًًا

، للىاؽ الصحُذ باإلاٗجى الٗضالت جُب٤ ؤن ٞالبض خ٣ّ، خ٤ طي ٧ل بُٖاء هي الٗضالت
ًا
 ؤْ ٢ٓي  بحن هٟغ١  ؤن ال ظمُٗا

ٍٓاء هجٗل ؤْ ي٠ُٗ، ن َم ألا٢ ت ْلِم اإلاؿُُْغ ٓاهب ٧ل ٖلى ْالىهي ألامغ خٍغ ٫ٓ  ال الًٟٗاء هجٗل خحن في الحُاة، ظ  خ
ٓة، ال لِم ٫ٓ  الٗمُاء الُاٖت ٖلحهم ٣ِٞ ٢ ْامغ ٢ْب ٓاهي ألا ٓاهحن ْالى ٍٓاء، ًٟغيِا التي ْال٣ ٓن  ٍْدؿاء٫ ألا٢  بطا ٖما ؤٞالَ

  ألا٦ثر الحُاة ٧اهذ
ًا
ض٫، الحُاة بخضاَما خُاجان، َىا٥ َل ؤْ ؾٗاصة، ألا٦ثر الحُاة هي ٖضال ٔ  ألٖا  بن ألاقغ؟ هي ْألازغ

ض٫ الحُاة ٓاث ٖلى ٢اثمت ٞهي الكغ خُاة ؤما ألاؾٗض، الحُاة هي ألٖا ٓاػن  ٖمل ؤن وٗلم ْهدً الظاث ْخب ْاإلالظاث الكِ  ج
ٓاهُت الىٟـ في ْالخد٨م الٗا٢لت الىٟـ ْؾُُغة الىٟـ ٢ٓي  بحن  في الكغ ألن الٟغص، ؾٗاصة بلى ًاصي ْالًٛبُت الكِ

ٓاث ؾُُغة  بِىما الىبُلت، اإلاباصت مً ِٞما ْالٗضالت الخحر ؤما اإلااإلات، الؼاثٟت اللظاث في ْالاوٛماؽ ال٣ٗل، ٖلى ْحٛلبها الكِ
ٓاهُت الٟغص ٖلى حؿُُغ ْبهظا الٗضالت، بلى ْالاٞخ٣اع الك٣اء خُاة بلى بهاخبها جظَب اللظة  بلى ًاصي ٦ْالَما ْالًٛبُت الكِ

، الًٛب اؾدبضاص ٍَغ٤ ًٖ الٓلم ٓن  ْبظل٪ ْالخٝٓ ٩ً  
ًا
  ٞغصا

ًا
غا   ِٞٓ الك٣اء، خُاة ًدُا ٖاص٫ ٚحر قٍغ

ًا
 الىاؽ ؤحٗـ بطا

م ، ْؤ٦ثَر
ًا
ٔ  بِىما ؤإلاا ض٫، ألاؾٗض ؤهّ هٟؿّ في ًغ ، حٗاؾت الىاؽ ؤ٦ثر َٓ الح٣ُ٣ت في ؤهّ بال ْألٖا

ًا
٫ٓ  ْؤإلاا  ًىؾ٠ ألاؾخاط ٣ً

ش) ٦خابّ في ٦غم ٌ أن ٦ما)) ،(الُىهاهُت الٟلؿٟت جاٍع خدمل الُبِب ئلى ٌؿعى اإلاٍغ  ٖلى ٦ظل٪ اإلاإإلات، الٗالج وؾاةل ٍو

ٗتٝر بىٟؿه ال٣اض ي ئلى ٌؿعى أن اإلاسُئ خدمل اعج٨به الظي بالظهب َو  ْْظِت ،( )((مىه ًتهغب وال ٖلُه الخ٨م جىُٟظ ٍو
٫ٓ  ًم٨ً بط بًجابُت، الىو َظا مً الىٓغ  ْعائها جإحي التي الٗضالت ٖحن َٓ ْبالخالي ْزحر، ٞايل الٟٗل َظا بإن ال٣

  طل٪ ْفي الؿٗاصة،
ًا
٫ٓ، لِظا جإًُضا   اعج٨ب بطا ٌؿخد٣ّ الظي الح٤ ًإزظ ٞغص ٧ل ؤن بط ال٣

ًا
ٓن  ْٖىضَا زُإ  ما َْٓ الٗضالت ج٩

ْعي ؤخض ٣ًضمّ الظي الح٣ُ٣ي باإلاٗجى الٗضالت لخٍٗغ٠ ججؿُض َظا ْفي ٖىّ، ًبدض ٓن  مدا  بإجها(]ؾُمىهُضؽ) ؤٞالَ
  ،[خ٣ّ خ٤ طي ٧ل بُٖاء

ًا
٠٢ٓ ال٨الم لِظا ْجإًُضا ٓن  م ٫ٓ  خُض الىىامِـ مداوعة في ؤٞالَ  الغأي ٌؿىص ٖىضما: )) ٣ً

ىٓم الغوح في الٟايل   ٞغص ٧ل خُاة ٍو
ِّل
ح ًمخل٪ الظي الٟغص ٞةن ْٖلُّ ،( )((الٗض٫ ًضعي اإلابضأ ٞان  ؾُٗض َٓ الٟايلت الْغ

ٝ ٖلُّ اقخضث مِما ْٖاص٫ . الح٩ام ًٚب مً ؤنابّ ْمِما الحُاة ْْغ

  ٞهي الٟغص، ٚاًت هي الًُٟلت ٧اهذ ْبطا...والضولت الٟغص ٚاًت الًُٟلت* 
ًا
ْلت، ٚاًت ؤًًا ٓن  ؤن البض الٟايل ٞالغظل الض ٩ً 

 
ًا
ٓاَىا ، م

ًا
ٓاًَ نالحا ْن  ًم٨ً ال الهالح ْاإلا

َي
ٓظض ؤ ً  

ّ
ْلت في بال ْبن ص ٔ  ٦ىذ نالحت، ٓظض ٢ض ؤن ؤع ٓاًَ ً ٓن  ؤْ م ٓاَى  م

ٓن  ْلت في نالح  ؤلاوؿاهُت، الىٟـ ٚاًت َٓ الىٟـ ؤظؼاء بحن ْالخىاؾب الىٓام ٧ان ْبطا. ٖامت ٢اٖضة لِؿذ ِٞظٍ ٞاؾضة ص

ِٓٞ  
ًا
ْلت ٚاًت ؤًًا ٓن، ٖىض الض عي  مً ٧ان ْلِظا ؤٞالَ ْن  الًْغ

َي
 .اإلاىُل٤ َظا مً الؿُاؾت م٘ ألازال١ جخضازل ؤ

                                                           
(1)-،  . 97ـ، ص 1966اخلامسة، ، جلنة التأليف كالرتمجة، الطبعة "تاريخ الفلسفة اليونانية "يوسف كـر
 . 341شوقي دتراز، بًنكت، لبناف، ص/د، احملاكرات الكاملة، ترمجة، "النوامس"أفالطوف،  -(2)
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ٓن  بدض...الٟغص وأزال١ الضولت أزال١* ْلت ؤزال١ في ؤٞالَ ْطل٪ ؤزال١ في ًبدض ؤن ٢بل الض  مشا٫ ًخطح ختى الٟغص،
ٓعَا التي الٟايلت مضًيخّ ْعاجّ ؤ٦بر في مٗاإلاِا ْخضص جه ٓن  هٓغ ْظِت مً لِؿذ ْهي( الجمهىعٍت) مدا ْلت ؤٞالَ  مدا

ٍٓغ   لخه
ًا
  ٦ماال

ًا
 ؤزال٢ُت ؾُاؾُت هٓم ؤؾاؽ ٖلى ٢اثمت مشالُت مضًىت جإؾِـ طل٪ مً الِضٝ ٧ان بل ْا٢عي، ْٚحر زُالُا

ل اإلاشالي ٖاإلاّ مً مؿخمضة مشالُت ٓن  الخام،ْْ ٓعَا، ٦ما الٟايلت اإلاضًىت َظٍ مٗالم ًغؾم ؤٞالَ   جه
ًا
 مً بإهّ مامىا

ْلت، َظٍ جد٤ُ٣ اإلام٨ً ٓن  ؤن ٚحر الض ٍ زُالُت بأعاء ًىاصي ْل ؤٞالَ ْلخّ ب٢امت ألظل ْا٢ُٗت ٚحر ْقْغ  ْل٨ىّ اإلاشالُت، ص
ْن  بٗض الجهاًت في ؤصع٥

َي
ْلت َظٍ مشل ٢ُام بلى ؾبُل ال ؤهّ هٟؿّ، في الُإؽ ْصب ؤمل زُبت ؤنابخّ ؤ  َظٍ ٖلى الخُالُت الض

ٓا٢ُٗت ألاعى ْلت َظٍ مشل ألن ال ٫ٓ  ٦ْما الض   جخد٤٣ أن ًم٨ً ال)) ،(الٟلؿٟت مىؾىٖت)في بضوي  الغخمً ٖبض ٣ً
ِّل
 ٖلى ئال

ٓن  ْجدضر ،( )((الٟاؾضة ألاعى َظٍ ٖلى ولِـ آلالهت، أًاصي ٓعٍت مً الشاوي ال٨خاب في ؤٞالَ  في الٗضالت َبُٗت ًٖ الجمِ
ْلت ٔ  لظاتها ؤقُاء بلى الخحرة ألاقُاء بخهي٠ُ بضؤ خُض ْالٟغص، الض ، ْهخاثجِا لظاتها جُلب ْؤزغ

ًا
 لىخاثجِا جُلب ْزالشّ مٗا

٫ٓ  خُض ٣ِٞ، ت، الخحر هي لظاتها جُلب التي ٞاألقُاء: ))٣ً ت واإلاٗٞغ ت لظاث جُلب واإلاٗٞغ ٓن  جاب٘ ،( )((اإلاٗٞغ  ؤٞالَ
 الؿُاسخي الجاهب مً الٗضالت ًٖ خضًض َٓ طل٪ في ْخضًشّ الشالر، الٟئاث َظٍ في الٗضالت ج٨مً ؤًً ؾاا٫، في الحضًض

ٓن  ؤصع٥ ٣ٞض خا٫ ٧ل ْٖلى اإلابدض، َظا في ٖجها ؾيخدضر الظي ٓا٢٘ بلى ْهٓغ اإلاشلى اإلاضًىت ٢ُام ٖضم خ٣ُ٣ت ؤٞالَ  ال
  اإلاٗاف

ًا
ال ع  ؤن اؾخُاٖخّ ٢ضع ٖلى مدا ّٓ ْلخّ ًٞاثل للىاؽ ًه ٓا٢٘ ؤؾاؽ ٖلى الجضًضة ص   ال

ًا
 الىٟـ لُبُٗت ٣ْْٞا

ت ؤلاوؿاهُت ْلت بظل٪ ٣ٍْهض قغ، ؤْ زحر مً صازلِا في جدملّ بما البكٍغ ٓامِـ، ص ػي ٢ض ؤهّ ٌٗجي ال َظا ْل٨ً الى
ُ
 ما ؤل

ٓعٍت في بّ هاصٔ ْلخّ ؤي الجمِ   ظٗلِا ْبهما الؿُاؾُت، ص
ًا
 ْبهظا لخد٣ُ٣ِا، اإلاؿخُإ ٢ضع ٖلى الىاؽ ٌؿعى ؤن ًجب ؤٖلى مشال

ٓن  ٓعٍ مً اهخ٣ل ٢ض ٩ً ٓع  بلى الخُالي جه ٓا٢عي الخه   ال
ًا
ٓا٢٘ ٣ًخًُّ إلاا ٣ْٞا  الٗالم بلى اإلاشل ٖالم مً ؤي ؤلاوؿاوي، ال

ٓا٢عي، ْلت ؤزال١ مً اهخ٣لىا ما ْبطا ال   الازىحن ًبدض هجضٍ الٟغص، ؤزال١ بلى الض
ًا
 ؤزال١ في هبدض ؤن الٗبض مً ؤهّ ؤي.مٗا

ْلت، ؤزال١ ًٖ بمٗؼ٫  الهالح الٟغص  اَخمام ٧ان ل٣ض ٖىضٍ، الؿُاؾت م٘ ألازال١ ْامتزاط جضازل ٖلُّ ًترجب ما َْظا الض

ٓن    ؤٞالَ
ًا
ٖٓت ْؾُاؾتها اإلاضًىت صؾاجحر ًٖ خضًشّ زال٫ مً ؤلاوؿاهُت بالىٟـ ْاضحا ٫ٓ  ِٞٓ اإلاخى ٣ً: (( 

ِّل
 هي ما الؿُاؾت أن

 
ِّل
ا بهظا َْٓ ،( )((ال٨ما٫ ئلى ًهل ختى ؾٗاصجه ًد٤٣ ما ئلى بالٟغص الىنى٫  وهي أَم لٛاًت وؾُلت ئال ٓن  مً ًٞ ٌٗخبَر  ٞى

م لئلوؿان، ْالخٗلُم التربُت ِٞا ٢ض ٧ان ؤهّ مً بالٚغ ٕٓ ٖغَّ ت مً بى   السخٍغ
ًا
ْل٨ً( )((ال٣ُٗان جغبُت مً ًٞ:)) بإّجها ٢اثال  في ،

ا الحالخحن ٦ال   ٌٗخبَر
ًا
  ْلِؿذ ٞىا

ًا
  ٖلما

ًا
ٓن  طل٪ في طَب ٦ما بظاجّ ٢اثما ٫ٓ  الؿٟؿُاثُ ٓن  ٣ٍْ  مً الشاوي ال٨خاب في ؤٞالَ

ٓعٍت)   ٣ًغأ أن ئلُه َلب الىٓغ ٢هحر شخو أن لىٟغى(:))الجمِ
ً
 مً بأن آزغ شخو أهبأٍ زم بٗض، ًٖ نٛحرة خغوٞا

 ال٨بحرة الخغوٝ ب٣غاءة ًبضأ ل٩ي ٞغنت أنها في ٞالق٪ أ٦بر، بذجم آزغ م٩ان في الخغوٝ َظٍ هٟـ ئلى الاَخضاء اإلام٨ً

يخ٣ل ٓن  اؾخض٫ الك٩ل َظا مً ،( )((ال أم لألولى ممازلت ٧اهذ ئطا لحري  الهٛحرة ئلى مجها ٍو ت صعاؾت ٖلى ؤٞالَ  ْمٗٞغ
خّ زال٫ مً الح٣ُ٣ي باإلاٗجى الٗضالت ٓعة اجطحذ ْبهظا باأل٦بر، مٗٞغ   ٖلُّ ْبىاءًا  الح٣ُ٣ُت، الٗضالت ن

ًا
 ٖلى اؾخض٫ّ  ؤًًا

خّ زال٫ مً الٟغص ؤزال١ ْلت، ألزال١ ْجدلُلّ مٗٞغ ْلت ؤْ الٟغص ْنٟىا ٞةطا ْٖلُّ الض ٓم َظا ٞةّن  بالٗضالت الض  َظٍ ؤْ اإلاِٟ
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ٓصة هي الًُٟلت ٓظ   في م
ًا
ْلت في الٗضالت ًُٞلت ْظضث ٞةطا مجهما، ٦ال ٓظض ؤن ًجب الض ٫ٓ  الٟغص، في ج ٓن  ٣ً  ئن:))ؤٞالَ

 ٦ما أو الٗضالت ًٖ هبدث أن أ٢ترح لظا بؿهىلت، وا٦دكاٞها ئصعا٦ها ٖلُىا الؿهل مً ٨ًىن  للٗضالت ال٨بحرة الهىعة

 (. )((ألانٛغ ئلى ألا٦بر مً ٞىيخ٣ل الٟغص في طل٪ بٗض هبدثها زم الضولت في جبخضب

ٓن  ٣ٍْؿم...الثالر اإلاجخم٘ َب٣اث* ْلت ؤٞالَ ٔ  الُب٣اث َظٍ مً َب٣ت ٧ل ٣ٍْابل َب٣اث، زالر بلى الض ٔ  مً ب٣ٓ ٓ٢ 
ٔ  الىٟـ، ٔ  الٟالؾٟت، َب٣ت ؤْ الحا٦مت الُب٣ت ج٣ابلِا الٗا٢لت، ال٣ٓ ٓة الجىض، َب٣ت ج٣ابل الًٛبُت ْال٣ٓ ٓاهُت ْال٣  الكِ

ٓة في ْالخىاؾب الىٓام جد٤٣ ٞةطا الُب٣اث، ؤصوى ْهي الحغاؽ ؤْ الؼعإ ج٣ابل  الٗضالت جد٣٣ذ الٗا٢لت بؿُُغة الىٟـ ٢

ٓن  ٖهغ في ًهلح ٧ان الخ٣ؿُم َْظا.ْالؿُاسخي ألازالقي باإلاٗجى ٓظب الاظخماُٖت الٗضالت ٞةن آلان ؤما ؤٞالَ ٓن  ؤال ج  َظٍ ج٩
١ ٓظبّ اإلاجخم٘ َب٣اث بحن الْٟغ  الح٩ام بحن الٗال٢ت جىٓم التي الكٗبُت الىُابُت اإلاجالـ ِٞىا٥ الح٩ام لؿُُغة م

ٓمحن  .ْاإلاد٩

: بالؿُاؾت الٗضالت ٖال٢ت

 ٔ ٓن  ًغ   هبدثها ؤن ًجب الح٣ُ٣ي، باإلاٗجى الٗضالت جخد٤٣ ل٩ي ؤهّ ؤٞالَ
ًا
ال ْلت في ؤ ٓمِا ًخطح ختى الٟغص في زم الض  مِٟ

ْلت ٖضالت في هبدض ؤن الٗبض مً ْلِـ الصحُذ ْلت، ٖضالت ًٖ بمٗؼ٫  الٟغص ٖضالت ؤْ الٟغص ٖضالت ًٖ بمٗؼ٫  الض  ِٞظا الض
 ألازال٢ُت، ْاإلاؿاثل باإلاٟاَُم الؿُاؾُت اإلاٟاَُم ْجمتزط الؿُاسخي الجاهب م٘ ألازالقي الجاهب جضازل ٖلُّ ًترجب ألامغ

  ٞالٗضالت
ًا
  الٟغص حُٗي ألجها زانت ًُٞلت ٞهي ْزانت، ٖامت ًُٞلت هي مشال

ًا
  ٖمال

ًا
  ْججٗلّ اإلاجخم٘ في مُٗىا

ًا
 ألصاثّ، نالحا

ٓن  اإلاجخم٘ ألّن  ٖامت، ًُٞلت ْهي ٩ً  
ًا
ت الُبُٗت لّ َُئتها التي الُْٟٓت في ٞغص ٧ل ًجٗل ٖىضما نالحا  ٖلى ْال٣اصع البكٍغ

 ْبدؿب لّ اإلاىاؾب اإلا٩ان في ظٗلّ ألهّ اإلاجخم٘، ٖمل مً الٟغص َْؿخُٟض الٟغص ٖمل مً اإلاجخم٘ ٌؿخُٟض بظل٪ ؤصائها،

٫ٓ  ؤصاء، ْزحر ْظّ ؤ٦مل ٖلى ٖملّ ؤصاء ٌؿخُُ٘ بهظا َْٓ ٦ْٟاءجّ، ٢ضعاجّ ٓع  ٣ً  هي الًُٟلت أن بما:))٦غم ًىؾ٠ الض٦خ
ىت الؿٟؿُاةُحن ٖلى بالغص الجمهىعٍت في ال٣ى٫  ًٟخخذ أٞالَىن  وحضها لظل٪ الٟغص، في الٗضالت  الٗضالت أن ٖلى والبَر

، ٖلى ولِـ الُبُٗت ٖلى ٢اةمت  أؾاؽ ٖلى اإلاثالي ومجخمٗه الٗاصلت مضًيخه ًبني أن َى طل٪ مً ٚغيه و٧ان الٗٝغ

ت الًُٟلت مً ظؼء  ٖىضٍ الٗضالت ألن ،( )((الٗضالت مً مخحن ل التي الهٟت هي ْالًُٟلت البكٍغ ٓن  ؤلاوؿان جَا ، ل٩ُ
ًا
 نالحا

ٓعة جخطح ل٩ي ٞةهّ لظل٪ ْلت في ٖجها البدض ًجب الٗضالت ن . الض

ٓن  حٗغى ْلت لضعاؾت ؤٞالَ ٓعَا وكإتها خُض مً الض ٓع  َظا زال٫ مً ٨ًك٠ ل٩ي ْطل٪ ْجُ  ٖلى الٗضالت ٨ٞغة همٓ الخُ
، في ْظّ ؤ٦مل ٓوي، الح٣ُ٣ي باإلاٗجى ٖضالت ج٨ً لم ألامغ خ٣ُ٣ت في ْل٨ً هٍٓغ  ْا٢ُٗت، ٚحر زُالُت، ٖضالت هي ْبهما ْال٣اه
ٓن  طَب  الُب٣اث، ؤًٞل ْج٣ابلِا الىٟٓؽ ؤقٝغ ْهي الح٩ام َب٣ت ج٣ابلِا الح٨مت، ًُٞلتها الىا٣َت الىٟـ ؤن بلى ؤٞالَ

ٓاهُت الىٟـ ؤما الحغاؽ، َب٣ت ج٣ابلِا الصجاٖت ًُٞلتها الًٛبُت ْالىٟـ  مً اإلاىخجحن َب٣ت ْج٣ابلِا الٟٗت ًُٞلتها الكِ
ٔ  ْججاع، ْنىإ ػعإ اث َظٍ بوؿان ل٩ل ؤن ٍْغ   ْطل٪ آلازٍغً ٖلى جخٛلب ؤخضَما ْل٨ً الشالر، الجٖز

ًا
 للٗضالت جد٣ُ٣ا

ْع  ٞغص ٧ل ًجض بدُض ألاٞغاص بحن  ًال٠ اجداص ٞهي ْالٗام، الخام بمٗىاَا ٓم الظي الض   بّ ٣ً
ًا
 ْمً الُبُُٗت ل٣ضعاجّ ٣ْٞا

  ًيكإ َىا
ًا
  جىُٓما

ًا
  اظخماُٖا

ًا
ٓها ٓٞغ ْالتي الح٩ام َب٣ت َب٣اث، زالر مً م٩ اث ؤؾمى ٞحها جخ ٓن  َْاالء ال٣ٗل، ْهي الجٖز ٓل  ًخ

ْلت مضًىت صازل الح٨م مِمت ٓن  ٌؿمُّ ما ؤْ اإلاضاٞٗحن َب٣ت هي الشاهُت ْالُب٣ت الض ْلت خغاؽ ؤٞالَ ٓٞغ الض  ٞحهم ْجخ
ت ٓن  الًٛبُت الجٖز ٓل ْلت، ًٖ الضٞإ مِمت ٍْخ ْما اإلاىخجحن، َب٣ت ٞهي الشالشت الُب٣ت ؤما الض ٓن  ٖلحهم ًُل٤ ؤ  الؼعإ ؤٞالَ
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ٓن  َْاالء ْالخجاع، ْالهىإ ٓم ْلت صازل ألاٞغاص خاظاث إلقبإ ؤلاهخاط بمِمت ٣ً ٓٞغ الض اث ؤصوى ٞحهم ْجخ  خب ْهي الجٖز
  الخمل٪،

ًا
ٓن  ٍْيخهي اإلاجخم٘، في َب٣اث زالر ج٣ابلِا ًٞاثل زالر بطا ٫ٓ  بلى ؤٞالَ ْلت في الٗمل ج٣ؿُم مبضؤ بإن ال٣  ًبحن الض

ٓح لىا ت الصحُذ الٍُغ٤ بٓي ٓاَا بخضٔ ؾُُغة بٗضم مغجبِ الىٟـ زالم ٞةّن  ْٖلُّ الٗضالت، إلاٗٞغ ُٛاجها ٢  ٖلى َْ
 ٔ ، ال٣ٓ ٓم باليؿبت الحا٫ َٓ ٦ظل٪ الىٟـ، صحت جد٤ُ٣ ؤظل مً ْالخىاؾب الؿالم خٟٔ ْبهما ألازٔغ  الٗضالت إلاِٟ

ْلت صازل الح٣ُ٣ي ٫ٓ  َظا ْفي الاؾخ٣غاع ْٖضم ْالاؾدبضاص الُُٛان ِٞٓ ه٣ًُِا ؤما الض ٓع  ٣ً ان ؤبٓ ٖلي مدمض الض٦خ  في ٍع

ش) ٦خابّ  اإلاجخم٘ َب٣اث بحن والخىاػن  الخىاؾب خٟٔ في جخمثل ئط الضولت في الٗضالت ج٨ىن  ٦ظل٪(:))الٟلؿٟي ال٨ٟغ جاٍع
ظٍ الثالر ُٟت َو   جد٣ُ٣ها ًم٨ً ال ًُٞلت ٞالٗضالت الُٟلؿىٝ الخا٦م ْو

ِّل
، الخا٦م ًهبذ ٖىضما ئال

ً
ا  وبظل٪ ُٞلؿٞى

ٟت وشجاٖت خ٨مت مً الضولت ًٞاةل بُٗجها الىٟـ ًٞاةل جهبذ ضالت، ٖو ظٍ ٖو  ،( )(( اإلاثالُت الضولت في جخد٤٣ ٧لها َو
ْلت الؿُاسخي ٞال٨ما٫ ْلت الٟايلت اإلاضًىت ْجهبذ الح٣ُ٣ي بمٗىاَا الٗضالت ٞحها جخد٤٣ ؤن هي للض  التي هي اإلاشلى ْالض

  ألاٞغاص ؤ٦ثر ًد٨مِا
ًا
ٓن  بّن . ْخ٨مت ٣ٖال ْظت جدلُلِا مؿإلت ظٗل ٢ض ٧ان الٗضالت إلابضؤ جدلُلّ في ؤٞالَ  الٟغص بحن مؼص

ْلت،   ٞهي ْالض
ًا
ال ٓن  ْبظل٪ للٟغص نٟت ؤ   مؿخ٣لت، ج٩

ًا
ْلت نٟت ْزاهُا . ْمسخلٟت ٖامت زهاثو ًٖ حٗبر ْهي للض

ْص ٓن  ٖىض الٗضالت ؤن بلى ؤقحر ؤن ْؤ ْاة ج٣خطخي ال ؤٞالَ  ًىافي ؤن صْن  ْالح١ٓ٣  الؿلُت بحن بالخٟاْث ٌٗخ٣ض ٧ان ألهّ اإلاؿا
  َظٍ في ٣ً٘ ؤن ًم٨ً ال ٞالٓلم ْٖلُّ اإلاجخم٘، صازل الىاؽ ؤخ٨م ألجهم ٣ِٞ الح٩ام خ٤ مً هي ٞالؿلُت الٗضالت،

ّ
 بطا بال

ٓن  اخخاٍ ٣ِٞ ْبهظا ألازحرجحن الُب٣خحن بخضٔ في الح٩ام مً خ٨مت ؤ٦ثر َم مً ْظض ٘ ب٨ٟغة ْهاصٔ طل٪ مً ؤٞالَ  جٞغ
ٓاَىحن م زًِٟم ؤْ اإلا ٓلض الظي ؤن ؾُٗخ٣ض ؤهّ مً بالٚغ ٣ت ؤؾغة مً ً ٓلض طاث ٍٖغ  الجُض، الخٗلُم ؤؾالُب ٍْخل٣ى َُب م

ٓن  ْبهظا الحاالث، مٗٓم في ظُضة هدُجت بلى ؾُاصي ً، ؤبىاء مً ؤًٞل َم الح٩ام ؤبىاء ٩ً ٓن  ْبهظا آلازٍغ ٓن  ٩ً  ٢ض ؤٞالَ
  البكغي  الجيـ بؾٗاص بلى ؾبُل ال ؤهّ بلى بغؤًّ طَب

ّ
ٓمت بال ٓمت لِم ًد٤ الظًً ٣ِٞ ِٞم الٟالؾٟت بد٩ ْلت، خ٩   الض

ًا
 بطا

٫ٓ  ًم٨ً َىا ْمً ٓن  ؤن ال٣ خّ َب٤ ٢ض ؤٞالَ ْلخّ ٖلى ألازال٢ُت هٍٓغ ْلت ؤن خُض اإلاشالُت، ص  ًجب ًغاَا، ٦ما الهالحت الض
ٓن  ؤن ٓن  ألاؾاؽ َظا ْٖلى ْالصجاٖت، ْالٟٗت الح٨مت الشالزت، الًٟاثل ٞحها ْجخجؿض ٖاصلت ج٩   الؿُاؾت ج٩

ًا
 ؤزال٢ا

ٓن  ٖىض مٓؾٗت   بالؿُاؾت ألازال١ ُّٞ جغجبِ الظي ألامغ ؤٞالَ
ًا
، اعجباَا

ًا
 َظا في هٟؿّ ًٟغى الظي الؿاا٫ ْل٨ً ْز٣ُا

ٓن  ؤعاص إلااطا َٓ الهضص ٓن  ؤن ؤٞالَ ٓن  ؤعاص إلااطا وٗٝغ ل٩ي ؟ الحا٦م الُٟلؿٝٓ إلااطا ؟ للٟالؾٟت الح٨م ٩ً ٓن  ؤن ؤٞالَ ٩ً 

ٓاث هخدب٘ ؤن ٖلُىا الحا٦م، َٓ الُٟلؿٝٓ ْلت لبىاء ألاؾاؾُت الخُ . اإلاشالُت الض

:  الٟالؾٟت وخ٨ىمت اإلاثالُت الضولت بىاء

ٓن  ًبضؤ ْلخّ لبىاء صعاؾخّ في ؤٞالَ ٔ  الىاؽ؟ اظخم٘ ٠ُ٦ ؤي الىاؽ، ٞحها اظخم٘ التي ال٨ُُٟت ًٖ بالؿاا٫ اإلاشالُت ص  ًغ
ٓن  ْلت ؤن ؤٞالَ ٓن  الض م ٦ظل٪ خاظاتهم ؾض ٖلى ألاٞغاص ٢ضعة لٗضم هدُجت جخ٩  ًخُلب الظي ألامغ بظاتهم الا٦خٟاء ًٖ عجَؼ

ٓٞحر ؤظل مً بأزغ الاؾخٗاهت طل٪ في   ،( )(Boasicneedis) ؤلاوؿاهُت ْخاظاجّ ؤٚغايّ ْجلبُت الحاظت ج
ًا
 الاظخمإ ؤؾباب مً بطا

، لالؾخٗاهت بّ ؤّصٔ مما بمٟغصٍ خاظاجّ جلبُت ًٖ الٟغص عجؼ البكغي  ت الحاظاث ْمً بٛحٍر ٍع ْلت ٖلحها جيبجي التي الًْغ  الض
ْلِا ْلت بىاء ًخم ْل٩ي الشالشت اإلاغجبت في ال٨ؿاء زّم  ْاإلاؿ٨ً الٛظاء َٓ ْؤ   بىاءًا  اإلاشالُت الض

ًا
ٓطظُا  ألٞغاصَا جامً ؤن حؿخُُ٘ هم

ٓن  ما ٓن  ؤن ٖلحها ْظب ألاقُاء، مً بلُّ ًدخاظ ٓن  ؤٞغاص لِا ٩ً ٓم  حٗضصث مخٗضصة، الحاظاث ؤن ْبما مسخلٟت، بمِام ٣ً

٫ٓ  الىاؽ خٝغ بالخالي ٓن  ٣ً   ألاٞغاص أخض َىا٥ ٨ًىن  أن البض: )) ؤٞالَ
ً
ا   وآلازغ مؼاٖع

ً
  والثالث جاحغا

ً
  والغاب٘ خضاصا

ً
 ناوٗا
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ٓن  ٢ض( )((زمؿت أو عحا٫ أعبٗت جخًمً أن البض صولت أنٛغ ٞان اإلااصًت، بداحاجىا ٌٗني ٓن  ٩ً  ؤنٛغ بظل٪ ٌٗجي ؤٞالَ
ْلت ؤنٛغ ْلِـ بوؿاوي ججم٘ ى ص ْلت ؤن ٞاإلاْٟغ  ؤن ْاخض لٟغص اإلام٨ً مً لِـ ؤهّ بط الىاؽ، مً ٦بحر ٖضص حكمل الض
ٓٞغ ت، الحاظاث لىٟؿّ ً ٍع ٓٞحر ؤْ مؿ٨ً ٦بىاء الًْغ ت ٞالُبُٗت خظاء، نىاٖت ؤْ ٚظاء ج ٓن  ؤن ٖلى جسل٤ لم البكٍغ ٩ً 

ٓاخض للٟغص اث٠، َظٍ ب٩ل ال٣ُام ال ٫ٓ  بٌٗ، ًٖ بًِٗم محزث بل الْٓ ٓن  ٣ٍْ  ببىاء ه٣ىم أن اإلاؿخدُل مً أهه: ))ؤٞالَ
 اؾخحراص أي ألازغي، الضو٫  مً الاؾخحراص بمهمت ٣ًىمىن  أٞغاص ئلى بداحت ٞهي ش يء، اؾخحراص ئلى ًدخاج ال م٩ان في مضًىدىا

ٔ  ،( )((الضولت ئلحها جٟخ٣غ التي اإلاىخجاث ٓن  ًغ م ٖلى ؤٞالَ ٓانلت في لبًِٗم ألاٞغاص خاظت مً الٚغ ٓٞحر الِٗل م  لخ
  لآلزغ، مجهم ٧ل اإلااصًت الحاظاث

ّ
ْلت ؤن بال ٓن  ال الض ٔ  مضن مً شخيء اؾخحراص بلى جدخاط ؤن البض بط ال٩افي بال٣ضع ٦بحرة ج٩  ؤزغ

ْلت جدخاظِا التي نىاٖتها مِٗا مؿدبضلت ٔ  اإلاضن جل٪ مً الض ٓن  ألازغ ٫ٓ  ٦ما َم بظل٪ ْال٣اثم بهخاظِا ٖلى ٞاثٌ ٩ٍْ ٣ً 

ٓن   ٞالق٪ طاتها، اإلاضًىت صازل مىخجاتهم اإلاىاَىىن  ًدباص٫ ول٩ي بالخجاع ٌؿمىن  الظي واإلاىعصون  اإلاهضعون:))ؤٞالَ

هم ملت ؾى١  ئلى ؾُدخاحىن  أنِّل عي  مً ٞةهّ طل٪ ْٖلى ،( )((اإلاخباصلت اإلاىخجاث ٢ُمت لخدضًض الى٣ض مً ٖو  لِاالء الًْغ
٧ٓل الظًً ألاٞغاص ٓا ؤن اإلاِىت َظٍ بلحهم ج ْلت َظٍ في الكٗب خاظت ًٖ جٌُٟ التي اإلاىخجاث مِٗم ًدمل  جدخاظّ ما َْٓ الض
ْلت ، الض ٓٞحر ًخم ختى ْطل٪ ألازٔغ ْلت، بلحها جٟخ٣غ التي ألاقُاء ج  ًٖ جبدض ؤزظث بطا ْل٨ً اإلاضًىت، جدؿ٘ ٨َْظا الض

اث بٗض ال٨مالُاث ٍع ٓٞغ مخٗضصة نىاٖاث جِٓغ زم ْمً ْٖضًضة، ظضًضة خاظاث ؤَلِا هٟٓؽ في ٞخخدضص الًْغ  ْؾاثل ج

اَُت ٫ٓ  اإلاسخلٟت الٞغ ٓن  ٣ٍْ   أ٦ثر الضولت َظٍ هجٗل أن باإلم٩ان أهه:)) طل٪ في ؤٞالَ
ً
غها ئطا ج٣ضما  وؾاةل حمُ٘ لها ٞو

اَُت باء الُبازحن حاهبهم ئلى والخاصماث، الثمُىت واإلاٗاصن الظَب بُجها مً التي الٞغ م وألَا حَر  ألازغي  الىؾاةل مً ٚو

ن ألاعى ٖلحهم ج٤ًُ ْبهظا ،( )(( ٔ  ؤعى ًٖ للبدض ًٍُْْغ ْعة ؤْ ؤزغ ٫ٓ  لِا مجا  ٖلى هخٗضي أن ؾىًُغ أهىا: )) ٣ً
  ٦ظل٪ والغعي، للؼعٕ ٨ًٟي ما ألاعى مً لىا ٨ًىن  أن قئىا ئن ححراهىا أعى

ِّل
 ٖلى الخٗضي ئلى بضوعَم ححراهىا ًًُغ أال

ْبهظا( )((الجامدـت الخمل٪ لكهىة الًغوعة خضوص ٖبىعَم بٗض اؾدؿلمىا ماصامىا أعيىا ٓن  ، ْلت ج٩ ْلت) اإلاضًىت ص  الض

ٓن  عؤي في( اإلاشالُت ٓن  ؤٞالَ ت الحاظاث ٖلى مكخملت ؤنبدذ ٢ض ْج٩ ٍع ٓن  ًجحز ْبظل٪ ْال٨مالُت الًْغ خضاء ؤٞالَ  ٖلى الٖا
ٓاع ص٫ْ  ت، الحاظاث لؿض زحراتها ٖلى لالؾدُالء الٛىُت الج ٍع ٓا٣ّٞ ال ما َْظا الًْغ  لىهٓم جدلُلىا زال٫ ْمً ٖلُّ، ه

ٓن  ظاهب مً لىا ًدبحن ت مالػمت ْلذ ظضًضة هٓغ ْظِت ؤٞالَ  زحراث ٖلى الاؾدُالء بن.الحايغ ٢ْخىا ختى الاظخماُٖت للىٍٓغ

ْعة الض٫ْ  ٓة ْؤزظَا اإلاجا ٫ٓ  لىا ًم٨ً َْىا ؤزالقي ٚحر ٖمل بال٣ . باألزال١ جغجبِ ال الؿُاؾت ًجٗل الٗمل َظا بن ال٣
ٓم الظي ألاؾاؽ بإن الخدلُل َظا َْٗجي  ألاٞغاص بحن اإلاًِ جباص٫ ظاهب بلى الا٢خهاصًت الحاظاث َٓ اإلاجخمٗاث ٖلُّ ج٣
ٓن  ًًمً ْختى ْالُٗاء، ألازظ مً مٗحن ب٣ضع ًلتزم اإلاجخم٘ في ٞغص ٧ل ٞةن ٖلُّ اإلاجخم٘، صازل  الخامت الحماًت ؤٞالَ
ْلت ٓن  ؤٞغاص لِا ًسخاع ؤن ؤعاص اإلاضًىت لض ّ طل٪ ْالصجاٖت، ٧الُٟىت ْمخىا٢ًت، مُٗىت بهٟاث ًخمخٗ

ّ
ض مً أله  خماًت ًٍغ

ٓن  ؤن ٖلُّ اإلاضًىت ضاء، ٖلى قغاؾت ؤقض ٩ً   ألٖا
ًا
٠٢ٓ التي ألاؾاؾُت اإلاِمت بلى ههل طل٪ زال٫ مً بطا ْلت بىاء ٖلحها ًخ  الض

ٔ  خُض ْالاؾخ٣امت، الاؾخ٣غاع لِا ًًمً ختى ْطل٪ الح٩ام، ازخُاع مغخلت ْهي الٗاصلت، بإّجها ًغاَا ْالتي اإلاشالُت ّ ًغ
ّ
 ل٩ي ؤه

ْلت مُٗىحن خ٩ام ازخُاع ًخم ٓا ؤن ٖلحهم للض  الىٓام ْلِظا ْالهغامت الض٢ت في ٚاًت هٓام َْٓ مٗحن، جغبُت لىٓام ًسًٗ
  ٧ان الظي اإلادكضص التربٓي  الىٓام ْبحن بِىّ حكابّ

ًا
ت، مضًىت في ؾاثضا  الٗغبُت اإلاجخمٗاث بٌٗ في ًماعؽ الػا٫ ْالظي بؾبَر
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 في اإلادكضص ْالتربٓي  الخٗلُمي الىٓام لِظا ال٨بحر ْالخإزغ ؤلاعجاب مضٔ ٖلى ًض٫ ٞةهما شخيء ٖلى ص٫ بن َْظا ْالٛغبُت،

ت مضًىت ٓن  ٨ٞغ ٖلى بؾبَر . ؤٞالَ

 
ً
ٓن  ًبضؤ:الخ٩ام ازخُاع مغخلت: أوال ضاص ْبٖضاصَم جغبُتهم ٦ُُْٟت الح٩ام ًٖ خضًشّ ؤٞالَ ٫ٓ  الجُض ؤلٖا  مغجبت بلى بهم للٓن

ٟا٫ بحن مً الشالض ال٨خاب ْبضاًت الشاوي ال٨خاب جهاًت في ُٞسخاع الح٨م،   ألَا
ًا
ٓعا   ط٧

ًا
ن الظًً( *) ْبهازا ٓاَب ًمخاْػ  َبُُٗت بم

ٓة ٧الظ٧اء ٓلتهم، مىظ الجؿضًت ْال٣ ٓم َٟ ٓا ختى بهم ْالٗىاًت بتربُتهم ٣ٍْ ٓط مً ٧املت صعظت بلى ًهل  ال٣ٗلي الىً
عة ٖلى ًا٦ض ٦ما ؤؾماِٖم، بلى ًهل ما ٧ل ْمغا٢بت ْالجؿضي، ٓمحرْؽ ؤ٩ٞاع ببٗاص يْغ ٓص َ ٓعة ٍَْؼ  ؤزىاء ْألاؾُ

ضاص بٖضاصَم ًخم ختى حٗلُمِم، لِم الظي ْالؿلُم الجُض ؤلٖا ٓا ؤن بلى ًَا ٓه ٩ً  
ًا
ْلت، خ٩اما ٓن  ٌٟٛل ال للض  جغبُت في ؤٞالَ

ىاث الح٩ام ايُت، الخمٍغ ٓص ٞاثضة مً لِا إلاا للحغاؽ، البضهُت التربُت ؤَمُت ٖلى ًا٦ض بل الٍغ  جىمُخّ في الجؿم ٖلى حٗ

بّ ٫ٓ  ْالهبر الخدمل ٖلى ْجضٍع ٓن  ٣ً ايُت، جغبُت اليلء هغبي أن ٖلُىا: ))ؤٞالَ ايت مماعؾخه مً ٞالبض ٍع  البضهُت الٍغ

ىظ بٗىاًت ُما الُٟىلت مُث ٓا ما ْبطا ،( )((الٗمغ مغاخل مً ًلي ٞو ٓا الٗكٍغً ؾً بلٛ ٓه ٍٓذ ٢ض ٩ً  بالتربُت ؤظؿامِم ٢
ٓلِم ْاػصاصث ٣ٖ  

ًا
ٓظا ٓن  بالخٗلُم هً ٓا ْبظل٪ ْاإلآؾ٣ُى الجمُلت للٟى ٓه ٓا ٢ض ٩ً لحن ؤنبد ٓا ألن مَا ٓم ًخل٣  ال٣ٗلُت، الٗل

ٓم بخٗلُمِم الؿً َظا في ُٞبضؤ ايُت الٗل ٓن  ًىٓي  ٧ان الظي الىٓام ٖحن َٓ َظا ْالٟلؿُٟت، الٍغ  َالب ٖلى ٞغيّ ؤٞالَ
ٓم مً ٖلم ْؤ٫ْ  ألا٧اصًمُت، ايُت الٗل ٓم َظٍ ْجٓل الٟل٪، زم ْالِىضؾت الحؿاب ٖلم َٓ جضعؽ التي الٍغ  َُلت جضعؽ الٗل

ٓاث، ٖكغة ٓاث زمـ إلاضة الٟلؿٟت جضعؽ الشالزحن ؾً ْبٗض الشالزحن، ؾً بلى الٗكٍغً ؾً مً ؤي ؾى  َظٍ اظخاػ إلاً ؾى
 الح٨م مِمت الحغبُت ال٣ُاصة لِم جُب٤ الظًً الحغاؽ لُب٣ت اهًم الضعاؾت َظٍ في هجح ْبطا مجها، ْاؾخٟاص بىجاح اإلاغاخل

ْلت في ، ٖكغ زمؿت إلاضة الحُاة بخجاعب ٣ٍْٓ ٍْخمغؽ ًخٗلم ٍْٓل الض
ًا
 ٖاإلاّ بلى ْاههٝغ الخمؿحن ؾً ْنل ما ْبطا ٖاما

ٔ  ال٨ٟغي  ْلت ْزحر خ٤ مً ُّٞ ما لحر   ٍْهحر للض
ًا
٫ٓ  بّ، ٌٗخّض  خا٦ما ٓن  ٣ً  مً الخمؿحن بلٛىا الظًً والٟالؾٟت: ))ؤٞالَ

ت ٖىضَم وأنبدذ الٗمغ ىهبىن  الظًً وألاوػان،َم وألالخان باإلاىؾ٣ُى صخُدت مٗٞغ  ًل٤ُ ما إلحاػة اإلاضًىت في ًُث
٤ في بُضَا وألازظ وجغ٢ُتها الىٟـ تهظًب م٘ ًخ٤ٟ ما الًل٤ُ،أي وما الىاؽ بحن وئطاٖخه للكباب حٗلُمه  الخ٤ ٍَغ

 .( )((والخحر

ْعة زال٫ مً التربٓي  الىٓام َظا جلخُو ٍْم٨ً ٓعٍت مدا : ْهي مغاخل زالر في الجمِ

ٓة الصحت للٟغص ًخد٤٣ ْبها ْاإلآؾ٣ُى، البضهُت التربُت: ألاولى اإلاغخلت - خباع في هً٘ ؤن ٍْجب ْال٣  ألاؾاسخي الِضٝ ؤن الٖا

اًت َٓ البضهُت التربُت مً  ( ).ٖكغ زماهُت ؾً ختى جغبُتهم ًخم اإلاغخلت َظٍ ْفي الىٟـ، ٖع

ايُاث صعاؾت :الثاهُت اإلاغخلت - ٫ٓ  مجهم، ألاظضع ٞهل ٞحها ٍْخم ْالشالزحن الٗكٍغً بحن ما ْجبضؤ الٍغ ٓن  ٣ً  َظٍ في ؤٞالَ

جب مٛغي، َى ما ٧ل ٖجهم هبٗض وأن لتهظًبهم، الالػم الٟغاٙ لهم هيهئ أن ًجب: ))اإلاغخلت  ٧ل ًٖ الخغاؽ ًىهٝغ أن ٍو

ُٟتهم جخدى٫  ال ختى اإلاكاٚل ُٛان حؿلِ ئلى ْو ٓا٠َ لح٣ُ٣ت اهتزإ َظا ،ْفي( )((َو  .ؤلاوؿاهُت ْاإلاكاٖغ الٗ
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. البشرية
 . 275  –274فؤاد زكريا، الكتاب الثالث، ص/ دأفالطوف، اجلمهورية، ترمجة،  -(1)
 . كما بعدىا 325الكتاب السابع، صحسن ظاظا،/تيلور، نقلو إذل العربية، د /، ترمجة، د"القوانين"أفالطوف،  -(2)

 .275فؤاد زكريا، الكتاب الثالث، ص/ د، ترمجة، "الجمهورية"أفالطوف،  -(3)
. 263السابق، الكتاب الثالث، ص صدرادل -(4)



 

 
 

 

 

    2015 –  ٞبراًغ    : 05الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  
 

167 

اضخي الجض٫ ؤْ الضًال٨خُ٪ صعاؾت جبضؤ اإلاغخلت َظٍ في:الثالثت اإلاغخلت -  الخامؿت ْٖىض الشالزحن ؾً في ًهل ٖىضما الٍغ
اث٠ بلحهم ٌِٗض ْالشالزحن ت الحغبُت بالْٓ  لٗملُت زالنت َم َْاالء الجهاجي، الازخُاع مغخلت هي اإلاغخلت َظٍ ْحٗض( ).ْؤلاصاٍع
ْلت ٞةن ْبهظا الؿاب٣ت، اإلاغاخل زال٫ جمذ التي الازخُاع  بحن مً ًد٨م ؤن ًجب ْمً للحغاؾت ؤنلح َم مً ؾخسخاع الض
ٓلتهم مىظ الىٓام َظا ٖلى وكإتهم جّم  الظًً الحغاؽ ٓلِم َٟ  الهاعم، الىٓام َظا ٖلى الاجٟا١ ْبٗض اإلاغخلت، َظٍ بلى ْْن

 ٔ ٓن  ًغ   َىا٥ ؤن ؤٞالَ
ًا
  قِئا

ًا
 جيكئتهم جم الظًً الحغاؽ بحن مً ًد٨م ؤن ًجب مً: َْٓ هدضصٍ ؤن ٖلُىا ًب٣ى ْاخضا

ٓا٫، َظا ٖلى ْبٖضاصَم ْجغبُتهم ٫ٓ  اإلاى ٓن  ٣ً  خماؾت أ٦ثر لىا ًبضو الظًً الخغاؽ حمُ٘ بحن مً ؾىسخاع أهىا:))ؤٞالَ

ضاٞٗىن  خُاتهم َىا٫ الضولت ٖلى للمداٞٓت وشجاٖت  ٞغص ٧ل ؤن ج٣خطخي الٗضالت ٧اهذ إلاا ،( )(( ٧ان زمً بأي ٖجها ٍو
ٓلى ؤن ًجب ٓلى ٞال ٦ظل٪ لّ، اإلاالثم بالٗمل ال٣ُام ًخ ْلت ًٖ الضٞإ ًخ   الض

ّ
ٓصَا بال ْلت ًد٨م ؤن ال ْخغاؾِا، ظى  ظاَل الض

ْلت جهبذ ل٨لي الٗا٢ل الح٨ُم ًد٨مِا ؤن ًجب ْبهما ٖا٢ل، ٚحر  ٦ظل٪ خا٦مِا، بإزال١ ؾُاؾتها جغجبِ ٖاصلت مشالُت ص
٧ٓل ؤن ًجب ْلت في الح٨م مِمت ً ٓن  ألجهم الٟالؾٟت بلى الض ٓع  ػمام ًمخل٩ ٓع  ٖلى ْألا٢ضع ألام ٓاهحن جه   الٗاصلت ال٣

ًا
ٓعا  جه

 
ًا
  ٖلمُا

ًا
 .٣ْٖلُا

ٓٞغ مً َْم  بالتربُت ْوكإتهم جغبُتهم جم ،ألجهم(( الٗضالت ْالشجاٖت ْالٟٗت ْالخ٨مت: ))ْهي ألاعبٗت الًٟاثل ٞحهم جخ
ٓٞغ الٟلؿُٟت ٞال٣ٗلُت الصحُدت، ْاليكإة ٓن  ؤن ْبةم٩اهّ الُٟلؿٝٓ في جخ ٩ً ،

ًا
ٓٞا  ٖىضٍ ألازال٢ُت الًٟاثل ألن ُٞلؿ

 الخحر ْجد٤ُ٣ الٗضالت ٚغيّ ْبهما الؿلُت في خب ال اإلاا٫ في ٚغى لّ لِـ ِٞٓ ؤزال٢ُاجّ يمً عاسخت َُئت ؤنبدذ

ْلت، ْالؿٗاصة ٓن  ؤن بٛغى ْلِـ للض ٩ً  
ًا
  خا٦ما

ًا
. مدؿلُا

 
ً
ٓن  ْن٠ :الخا٦م الُٟلؿىٝ ونٟاث الٟالؾٟت خ٨ىمت: زاهُا ٓعٍت في الحا٦م ؤٞالَ  ؤن: بُجها مً نٟاث بٗضة الجمِ
ٓن  ٩ً  

ًا
ٓٞا ٓم، ؤم ٧اهذ الٟلؿٟت ؤن هيسخى ال ُٞلؿ ٓن  ؤن البض ٞالحا٦م الٗل ٩ً  

ًا
ٓم ملما ايُاث عؤؾِا ْٖلى بالٗل ٫ٓ  الٍغ ٣ً 

ٓن  ىا في ال٠٨ء الخا٦م: ))ؤٞالَ ت ٞلؿٟي ٨ًىن  أن ًجب ٖٞغ ٘ الخماؾت ُٖٓم الجٖز  ومً اإلاغاؽ، قضًض الخىُٟظ، ؾَغ
 أن ًجىػ  ٞال ٣ِٞ، الضولت لخضمت هٟؿه الخا٦م ًٟٙغ وأن وألاؾغة اإلاا٫ خب مً ًخدغعوا أن الخ٩ام، َإالء واحباث

لُه ما٫ له ٨ًىن    اليؿاء حمُ٘ ج٨ىن  أن ًجب بل مُٗىت، بامغأة هٟؿه ًسو وال والًٟت، الظَب ًمخل٪ أال ٖو
ً
 خ٣ا

 
ً
ْا٤ٞ ال ْؤها ( )((له مكاٖا ٓن  ؤ ٓن  ؤن َْٓ ألازحر الكٍغ َظا ٖلى ؤٞالَ   اليؿاء ظمُ٘ ج٩

ًا
  خ٣ا

ًا
ٓن  عؤي ْفي.للحا٦م مكاٖا  ؤٞالَ

                                                           
 .كما بعدىا 274السابق، الكتاب الثالث، صصدر ادل -(1)
 .237، الكتاب الثالث، صادلصدر السابق  -(2)
()- ىي ىيئة القوة :يبحث فيو عن حقائق األشياء على ما ىي عليو بقدر يف الوجود،بقدر الطاقة البشرية،فهي علم نظرم،كاحلكمة أيضان ىي علم :الحكمة

 .154صالتعريفات للجرجاين،".العلم مع العمل:العقلية العلمية،ادلتوسطة بٌن اجلربزة اليت ىي إفراط ىذه القوة، كالبالدة اليت ىي تفريطها،كاحلكمة يف اللغة
()- ىيئة للقوة الشهوية، متوسطة بٌن الفجور،الذم ىو إفراط ىذه القوة،كاخلمود الذم ىو تفريطها،فالعفيف من يباشر األمور على كفق الشرع :العفة

 .247التعريفات للجرجاين،ص".كادلركءة
()- م أف يقدـ عليها،كالقتاؿ مع الكفار،ما دل يزيدكا على ضعف ىيئة حاصلة للقوة الغضبية، بٌن التهور كاجلنب، هبا يقدـ على أمور ينبغ:الشجاعة

 .208التعريفات للجرجاين،ص".ادلسلمٌن
()- 241التعريفات للجرجاين،ص".عبارة عن االستقامة على طريق احلق،باالجتناب عما ىو زلظور دينو:يف اللغة االستقامة، كيف الشريعة:العدالة. 

 . 381  –380الكتاب السادس، ص فؤاد زكريا/ د أفالطوف، اجلمهورية، -(3)
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  ًجب: ))ؤهّ
ِّل
 الخالت َظٍ وفي الضولت، مهالر ٚحر في حهضٍ الخا٦م ًبظ٫ ال ختى وطل٪ ( )أباٍ والابً ابىه ألاب ٌٗٝغ أال

ضٍ ال ما َْظا ،( )((الٗاَٟت لضًه جخ٨ىن  ٓن  ًٍغ ٓظّ ؤن ًجب بل ؤٞالَ ٓاَّٟ ً ٓلّ ٖ ْلت بلى ْمُ  ألا٫ْ  اإلاُلب ٞهي ٣ِٞ الض
ٓن  الغؤي َْظا ْألازحر، ٓبّ ألٞالَ ٓا٠َ اهتزإ بُجها مً ؤزُاء، ٖضة ٌك ٓاٚلِا ألاؾغة ٖ   اليؿاء ْظٗل الح٩ام، مً ْق

ًا
 خ٣ا

 
ًا
ٓا٠َ لح٣ُ٣ت بَما٫ َظا ٟٞي للحا٦م، مكاٖا ٓن  ٠ُ٨ٞ ألازال٢ُت لل٣ُم ْبَضاع ؤلاوؿاهُت، الٗ   اليؿاء ج٩

ًا
  خ٣ا

ًا
 مكاٖا

ْلت ًسل٤ َظا َل ؟ ؤباٍ ٌٗٝغ ؤال لالبً ٠ُ٦ْ ؟ ابىّ ٌٗٝغ ؤال لؤلب ٠ُ٦ْ للحا٦م،  ؤْ ؤزال٢ُت، ؾُاؾت ٖلى ٢اثمت مشالُت ص
  ًسل٤

ًا
  مجخمٗا

ًا
ُٖٓت هاصًىا بطا طل٪ ًم٨ً ؟ال مؿخ٣غا ْلت، صازل اليؿاء بكُ ٓن  ْبهظا الض ٓن  ٩ً  باليؿاء اهدضع ٢ض ؤٞالَ

ٔ  بلى ٖامت بهٟت ْاإلاجخم٘ ْالغظا٫ ٫ٓ  الب٣غ ٖاثالث مؿخٓ  التي ألا٩ٞاع َظٍ بخدلُل ٢مىا ما بطا ْل٨ً الخٗبحر، صح بن ْالخُ
ٓلّ هجض بها نغح ُٖٓت ٢ ٓم ؤظل مً لِـ اليؿاء بكُ ٟا٫ جغبُت ؤظل مً ْل٨ً اللظاث، بقبإ ؤظل مً ؤْ الضًجي اإلاِٟ  ألَا

م الصحُدت التربُت ْلت خ٩ام الزخُاَع ، الض
ًا
  الغثِسخي ٞالِضٝ مؿخ٣بال

ًا
 ؤظل مً ٦ظل٪ الصحُدت، ْالخيكئت التربُت َٓ بطا

ْلت ٠ًًٗ ؤن قإهّ مً ما ٧ل ْججىب ؤصحاء، ؤَٟا٫ ْازخُاع بهجاب ٓص ؤصبُت ؤْ ماصًت ألؾباب الض  زانت مهالح ْْظ
ْلت ج٠ًٗ ْبالخالي الٗامت اإلاهلحت م٘ جخٗاعى ْلت جهبذ ؤن ؤظل ْمً ْالجىض، الح٩ام لُب٣تي باليؿبت ْزانت الض  ص

ٍٓت، مشالُت ٓن  عؤي ٢ ْلت بىاء في الُٟلؿٝٓ َظا خغم مضٔ ٖلى ًض٫ ٞةهما شخيء ٖلى ص٫ بن َْظا ألاؾغة، بلٛاء ؤٞالَ  ص
٠٢ٓ َظا ٧ان ْبن مشالُت،   ٣ًبل ال اإلا

ًا
  اظخماُٖا

ًا
  ْؤزال٢ُا

ًا
، ْصًيُا

ًا
ٓن  هاصٔ ٦ظل٪ ألاؾغة، بلٛاء ظاهب ْبلى ْبوؿاهُا  ؤٞالَ

  اإلاا٫ ألّن  الُب٣خحن، لِاجحن مٟؿض اإلاا٫ ؤن ٌٗخ٣ض ِٞٓ ْاإلال٨ُت اإلاا٫ بلٛاء ب٨ٟغة
ًا
 مما هٟٓؾِم صازل الهغإ لبض مهضعا

ْلت مهلحت ؤي الٗام، الهالح م٘ الخٗاعى بلى ًاصي ضٍ ال ما َْظا الض ٓن، ًٍغ عة عؤٔ لظل٪ ؤٞالَ  خ٤ ْبلٛاء الحغمان يْغ
ٓص، للح٩ام باليؿبت اإلال٨ُت   طل٪ مً الِضٝ ٨ًً ْلم ْالجى

ًا
، َضّٞ ٧ان ْبهما ا٢خهاصًا

ًا
 جد٤ُ٣ بلى حهضٝ ٧ان ألهّ ؾُاؾُا

ْلت ٓخضة مً اإلاؿخُإ ٢ضع لِا مشالُت، ص   ِٞضّٞ بالؿُاؾت، الحا٦م ؤزال١ اعجباٍ ٖلى ٢اثمت ال
ًا
الء بطا ْلت ال  ٧ان ْلِظا للض

 ٔ   حٗخبر ٞهي الِضٝ َظا بلى جهل ؤن ًم٨ً ال الخانت اإلال٨ُت ؤن ًغ
ًا
ٓن  ٍْا٦ض. ألاٞغاص بحن الىاقئت للخالٞاث مهضعا  ؤٞالَ

ٓلّ طل٪ ٖلى   مجهم ْاخض ًمل٪ ال: )) ب٣
ًا
  ؤْ مؿ٨ىا

ًا
ٓلّ ًدظع مسؼها ض، ٖىضما ٌكاء مً ٧ل ٖلى صز  ا٢خىاء ٖلحهم ٍْدغم ًٍغ

ً ؤْ ْالًٟت الظَب  بُٖائهم ٖضم ٦ْظل٪ الشمُىت اإلاٗاصن َظٍ مً آْنٍل  في الكغب ؤْ اإلاالبـ، ٖلى ْْيِٗما بهما التًز

اجب ٓن  ما ٖلى ؤظغ ؤْ ْع ٓم ٓن  ْل٨جهم ؤٖما٫، مً بّ ٣ً عاث ٖلى ًدهل ٓاَىحن مً مىخٓم بخُٗحن لِم الالػمت الًْغ  ،( )(( اإلا
، الُٟلؿٝٓ نٟاث ْمً

ًا
٫ٓ  ؤًًا ٓن  ٣ً   ٨ًىن  أن ًجب: ))ؤٞالَ

ً
بت طا للخ٣ُ٣ت، مدبا ت في و٢ضعة ٚع  اإلاىحىصاث ٧ل مٗٞغ

 
ً
ا   لل٨ظب ٧اَع

ً
  للهض١، مدبا

ً
  ؤلا٢ىإ، قضًض باإلاا٫، م٨ترر ٚحر الجؿضًت، اللظاث اخخ٣اع ئلى مُاال

ً
 اإلاىث، أمام شجاٖا

 
ً
، الخضؽ، ٢ىي  الٟؿاص، ًٖ بُٗضا

ً
٘ ٖاصال   مىؾ٣ُُت، ُٞغة لضًه ج٨ىن  وأن الظا٦غة، ؾَغ

ً
 هجض َْىا ،( )((للجما٫ مدبا

ٓن  ْآعاء ؤ٩ٞاع في الخىا٢ٌ ٓاظب الهٟاث بلى باليؿبت ؤٞالَ ا ال َٓٞغ  َظا في ًهغح خُض الحا٦م، الُٟلؿٝٓ شخو في ج
٫ٓ، الىو ٓن  ؤن ٖلُّ الُٟلؿٝٓ ؤن بال٣ ٩ً  

ًا
 ًظَب الؿاصؽ ال٨خاب في هجضٍ خحن في الجؿضًت، اللظاث اخخ٣اع بلى مُاال

                                                           
: شرتاؾ يف النساءال،ا(كمابعدىا 343ص 5اجلمهورية ؾ.)ختذ أشد احليطة يف أف األمهات أنفسهن ال يستطعن تعرؼ أكالدىناأف أفالطوف قد  الواقع -(1)

ين كىم قبيلة يف لوبيا ادلراد ىنا ىم اجلارامنت ساكنو لوبيا العليا حيث تسند إليهم ىذه العادة، كيزعم ىًنكدكت أف الشركة يف النساء كانت قائمة عند األكزم
ال ادللك كحده ىو الذم لو امرأة خاصة،كيؤكد نقوال على شاطئ حبًنة تريتوف، كيزعم ديوردكر الصقلي أف النساء كن مشرتكات عند الطركغلوريٌن، كدل يكن إ

على حسب ادلشاهبة  الدمشقي أف النساء كاألمواؿ كن على ادلشاع عند السيتيٌن، كأف النساء كن شركة عند الليبورنيٌن كأف األكالد كانوا يوزعوف على األباء
 . يف سن اخلامسة

 .381كتاب السادس، صفؤاد زكريا، اؿ/ أفالطوف، اجلمهورية، ترمجة، د -(2)
.  293 -292أفالطوف، اجلمهورية، الكتاب الثالث، ص -(3)
 . 381  –380، صادلصدر السابق  -(4)
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٫ٓ  بلى بغؤًّ ٓن  ؤن ًجب بل مُٗىت، بامغؤة هٟؿّ ًسو ؤال ٖلُّ ًجب الحا٦م الُٟلؿٝٓ بإن ال٣   اليؿاء ظمُ٘ ج٩
ًا
  خ٣ا

ًا
 مكاٖا

٤ُٞٓ ٖضم ٖلى ًض٫ َْظا لّ،  .٣ًضمِا التي ْألا٩ٞاع ؤلاعاصة في الخ

ٓن  ٞةّن  خا٫ ٧ل ْٖلى ْلت صازل ؤَمُت للٟالؾٟت ٌُٗي ؤٞالَ ْلت مضًىت ؤْ الض ٓهان، ٌؿمحها ٦ما الض  ؤن بلى ٌكحر بط الُ
ٓن  عؤي هصحح ٠ُ٦ َٓ حهمىا ما ْل٨ً ْالؿُاؾت، الح٨م في الح٤ لِم الظًً َم الٟالؾٟت ٓمت في ؤٞالَ  ِٞم ؟ الٟالؾٟت خ٩

٧ٓل الظًً الىاؽ ؤخ٤ هٍٓغ في ٓن  بصاعة بلحهم ً ْلت؟ قئ  الض

ْلت مضًىت صازل ألاٞغاص َل ٓن  الض ٧ٓل ختى ٚاثب م ً ٓن  ؤّن  خضر ما ْل٨ً طل٪، ًم٨ً ال بالخإ٦ُض الٟالؾٟت، بلى ؤمَغ  ؤٞالَ
ٓا بإن للٟالؾٟت ألاًٞلُت ؤُٖى ٓه ٩ً ،

ًا
ٓا ؤن للٟالؾٟت ًم٨ً ال ْل٨ً خ٩اما  ؤخاؾِؿِم في الكٗب ٞئت َْم الىاؽ ًمشل

م، ٓن  عؤًىا ٢ض ل٨ىا ٦ظل٪ ألامغ ٧ان ْلٓ ْمكاَٖغ   هٟؿّ َٓ ؤٞالَ
ًا
 ْابً ؾِىا ْابً الٟاعابي ؤمشا٫ الٟالؾٟت ؤنبذ ؤْ خا٦ما

م، خ٩ام عقض سغط ؤن اؾخُإ اإلاجخم٘ ؤن ْبما ٖهَغ ُغط بالخإ٦ُض ٞةهّ الٟالؾٟت، ًُ
ْ
س   ْطل٪.  الٟئاث مً الٗضًض مىّ ًَي

ًا
 ٣ْٞا

  ْالدؿاْي، بالٗض٫ الٟغنت لّ ؤجُدذ بطا طل٪ ٖلى ال٣ضعة ًمخل٪ مجخم٘ ٧ْل مجخم٘، ٧ل ْاؾخٗضاصاث ل٣ضعاث
ًا
 ًم٨ً ال بطا

ٓظض ؤن للٟلؿٟت   الح٩ام، ج
ًا
ٓن  ؤن ًجب ؤهّ ْخ٣ا ، الحا٦م ٩ً

ًا
ٍ مً ٦ظل٪ خ٨ُما ٓاظب الكْغ ا ال ٓاَٞغ ٓمت في ج  خ٩

ٓن  ان الٟالؾٟت   الحا٦م ٩ً
ًا
ٓاهحن ٖلى مُل٣ا ٫ٓ . ال٣ ٓن  ٣ً  ٌٗٝغ ختى ْطل٪ بالح٨مت ًخدلى ؤن الُٟلؿٝٓ ٖلى ؤهّ:)) ؤٞالَ

ٓم ؤن ٖلُّ زم ْمً ٢بلّ ٧اهذ التي ألاخضار إل ٣ً ٓاهحن ٖلى بااَل ٓاهحن ٖلى باَالّٖ الحا٦م ؤن ٌٗجي َْظا ،( )(( ال٣  التي ال٣
  ًهبذ ٢بلّ

ًا
ْلخّ، حؿُحر ٖلى ٢اصعا ْلت ؤبىاء بحن الًُٟلت وكغ ٖلى ٌٗمل زم ْمً ص ْلت لخهبذ الض  الح٣ُ٣ي، باإلاٗجى ٞايلت ص

  ْطل٪ ٞاؾض، َٓ ما ٧ل نالح ٖلى َْٗمل
ًا
ْلت ؤَل قمل ًجم٘ بهظا َْٓ لؿُاؾخّ، ٣ْٞا  جيكإ ْٖىضَا ْاإلادبت ألالٟت ٖلى الض

ْلت . ألٞغاصَا ْالؿٗاصة الخحر جد٤٣ التي الٗاصلت اإلاشالُت الض

 
ً
ٓن  ٢ضم:أٞالَىن  ٖىض الخ٨ىماث أهىإ: زالثا   ؤٞالَ

ًا
ٓإ إلاسخل٠ جدلُال ٓماث ؤه ٓصة ٧اهذ ْالتي ٖهٍغ في ال٣اثمت الح٩ ٓظ  م

ٓماث جل٪ مسخل٠ ْضح ٢بلّ،   الح٩
ًا
ٓبها،  ممحزاتها مبِىا ٓماث مً ٖضص بلى ج٣ؿُمِا ًدا٫ْ  الضعاؾت جل٪ زال٫ ْمً ُْٖ  الح٩

 
ًا
ٓن  ْؤٞغاصَا ٞايلت، مضًىت ًجٗلِا للمضًىت الجُض الخىُٓم ؤن ٞحها ًبّحن ٢اٖضة ٖلى مؿدىضا ٓمت ْل في ٌِٗك  ٞايلت خ٩

ٓن  ٓن  اججّ ؾ٣غاٍ، ؤؾخاطٍ بٖضام ٖلى ؤزِىا صًم٣غاَُت جأمغث ؤن ْبٗض بالًُٟلت، ًخمخٗ  ٖاص٫ هٓام ْي٘ بلى ب٨ٍٟغ ؤٞالَ
ٓصة ٧اهذ التي ألاهٓمت صعاؾت ْبٗض ألازال٢ُت، التربُت مً مخحن ؤؾاؽ ٖلى ًبيُّ ؤن ؤعاص الظي الىٓام طل٪ للح٨م، ٓظ  م

ْلت صازل ٕٓ ؤْ همِ ازخُاع بلى اهخهى اإلاضًىت، ص ْلت ٖلى ًُب٣ّ الح٨م مً ه ْلخّ في الٗضالت بّ ٍْد٤٣ الض  ٢ْؿم اإلاشالُت، ص
ٓن  ٓماث ؤٞالَ ٓإ بلى الح٩ ٓإ َظٍ صعاؾت بلى ًيخ٣ل خُض الىٓم، لِظٍ صعاؾخّ مؿاع ُٞدضص ، ؤه ْلِا، ْالتي ألاه  هٓام ؤ

ٓع  ًُاب٤ الظي ألاعؾخ٣غاَي الح٨م ّ، صؾخ ٓح، اإلاىايل باإلاؼاط ْنّٟ ٢ْض بؾبَر ٓماث َظٍ ْؾىضعؽ الُم   الح٩
ًا
 ٣ْٞا

ٓن  خضصٍ الظي لترجُبها ٓعٍخّ في ؤٞالَ ٫ٓ  خُض ظمِ  ،( )(( زمؿت أهىإ بضوعَا وللىٟىؽ زمؿت أهىإ للخ٨ىماث أن :))٣ً
 :الخالي الىدٓ ٖلى

 : Aristocrats  ألاعؾخ٣غاَُت الخ٨ىمت

  ألاهٓمت ؤ٦ثر ْهي
ًا
ٓن  ٞحها ٢غع  ٢ْض ٦ماال ُٖٓت ْظٓب ؤٞالَ الص، اليؿاء قُ ٓن  ْؤن ْألا   الحا٦م ٩ً

ًا
ٓٞا   ُٞلؿ

ًا
 ًٖ مبخٗضا

ْلت ٖلى الؿِغ في ظِضٍ ًدهغ ؤن ٖلُّ ْبهما اإلال٨ُاث، ْاجساط اإلاا٫ ا٦دؿاب ٓص، َب٣ت قإن طل٪ في قإهّ الض  ْحهضٝ الجى
ْلت هٓام ُّٞ ٍْى٨ٗـ ْالًُٟلت الخحر بلى الىٓام َظا  ؤؾمى ٖلحهم ْحؿُُغ الٟالؾٟت، َم الحا٦مت الٟئت ألن الٗاصلت الض

                                                           
 .416  –415أفالطوف، اجلمهورية، ص -(1)
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اث، ت ْهي الجٖز ٔ  ْالح٨مت، ال٣ٗل هٖؼ ٓن  ٍْغ ّ الؿلُم، اإلاجخم٘ هٓام َٓ الىٓام َظا ؤن ؤٞالَ
ّ
 ْالح٨مت مخد٣٣ت الٗضالت أله

  ؾاثضة،
ّ
ٓمت َظٍ مشل ْٞؿاص اجهُاع بلى جاصي الىٓام َظا في جدضر ا٢خهاصًت مؿاْيء زمت َىا٥ ؤن بال  الهالحت الح٩

ٓمت ٞخِٓغ الٗاصلت، ٓن  ٍْدضصَا ًٓضحِا ْٞاؾضة ٖاصلت ٚحر خ٩ ٓع  ؤعب٘ في ؤٞالَ ْلُجاع٦ُت ْ(  )الضًم٣غاَُت: هي ن  ( )ألا
٢ٓغاَُت ٓمت ،( )ْالخُم ٓمت هي الغابٗت ْالح٩ . الاؾدبضاص ؤْ الُُٛان خ٩

: Timocracy ( )الخُمى٢غاَُت الخ٨ىمت -

 ٔ ٓن  ًغ ٢ٓغاَُت ؤن ؤٞالَ ْلُجاع٧ي، ألاعؾخ٣غاَي الح٨م بحن ْؾِ ٞهي ألاعؾخ٣غاَي، الىٓام ًٖ جيكإ الخُم  ْطل٪ ْألا

٫ٓ  الىٓامحن، مً بسهاثو الخخٟاّْ ٓن  ٣ً  اخترام مً لّ إلاا ْطل٪ ألاعؾخ٣غاَي، الح٨م لىٓام مكابّ َْٓ: )) ؤٞالَ

ٓاظباث في ْالخىُٓم الح٩ام، لؿلُت ٝ ٦ْظل٪ اإلاكتر٦ت، ال ما٫ الؼعاٖت ًٖ ُّٞ اإلاداعبحن ْٖؼ ت ْألٖا  ( )(( الخجاٍع

 :Oligarche ( )ألالُجاع٦ُت الخ٨ىمت -3

 ٫ٓ ٓن  ٣ً ىُاء ُٞه ًد٨م والظي الثروة ٖلى ال٣اةم الىٕى طل٪ ئهه:))ؤٞالَ  م٣الُض في ال٣ٟغاء ٌكاع٦هم أن صون  مً ألٚا

ال١ ٖلى والؿلُت الخ٨م ٓمت هٓام َْٓ ،( )((ؤلَا ىُاء خ٨م هٓام ؤي اإلآؾغة، ألا٢لُت خ٩ ٕٓ َظا في ْألاهٓاع ألٚا  مً الى
ٓمت ٓمت، َظٍ في ٢اثم الهغإ ٞةن ْٖلُّ ج٣ُُمِا، ٦ُُْٟت الثرْة بلى مخجِت ٧لِا الح٩ ٓن  الح٩ ىُاء، ال٣ٟغاء بحن ٩ٍْ  ْألٚا

ىُاء ٢ؿمحن، بلى اإلاضًىت اه٣ؿام هالخٔ َىا ْمً ٫ٓ  آلازغ، ؤخضَما ُٞدؿض الحؿض ًيكإ ْٖىضَا ْال٣ٟغاء، ألٚا ٓن  ٣ً : ؤٞالَ
ىُاء، مً وألازغي  ال٣ٟغاء مً مإلٟت أخضَما ازىحن وجهحر وخضتها ٦هظٍ مضًىت جسؿغ)) ٣ان ألٚا ، ؾا٦ىان والٍٟغ

ً
 مٗا

  ؾخ٨ثر اللهٓم ٞةن آلازغ ؤخضَم خؿض ْبطا ،( )((آلازغ أخضَما ٨ًُض
ًا
ٓن  ٦ْظل٪ خخما ٓل ٓن  اإلادؿ  ألامغ ًلبض ْما ْاإلاجغم

لبُت باهخهاع بُجهما الهغإ ًيخهي ختى ٓة ألا٦ثر ألجها ال٣ٟحرة ألٚا ٓلي ْبها ٢ ْاة ٞخىاصي الح٨م م٣الُض ٖلى حؿخ  للجمُ٘، باإلاؿا

                                                           
ىي شكل من أشكاؿ احلكم السياسي قائم على التداكؿ السلمي للسلطة كحكم األكثرية، كمحاية حقوؽ األقليات ( Democracy: )الديمقراطية -(1)

كالدديقراطية ىي نظاـ . كاألفراد، كديكن استخداـ مصطلح الدديقراطية مبعىن ضيق لوصف نظاـ احلكم يف دكلة دديقراطية، أك مبعىن أكسع لوصف رلتمع حر
كيسًن عليو اجملتمع ككل على شكل أخالقيات كيشًن إذل ثقافة سياسية كأخالقية كقانونية معينة تتجلى فيها مفاىيم الدديقراطية سياسي شليز مقتنع بو 

  . األساسية
السلطة ىي شكل من أشكاؿ احلكم حبيث تكوف السلطة زلصورة بيد فئة صغًنة من اجملتمع تتميز بادلاؿ أك النسب أك ( oligarche: )األوليغارشية -(2)

كجاء ( اجلمهورية)ككاف أفالطوف ىو من أكائل من أشار إذل حكم األكليغاركية كذلك يف زلاكرة( أكليغارجيا)كىي كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية. العسكرية
. البلوتوقراطية من بعده أرسطو كقدـ ادلزيد من التفاصيل دلواصفات حكم القلة، فمهد الستخداـ ىذا ادلصطلح كمرادؼ حلكم األثرياء أك

كقد حتدث أفالطوف على ىذا النوع من ( مفهـو الشرؼ)ىي شكل من أشكاؿ احلكومات، كيتصف مبا يسمى( Timoqratih: )التيموقراطية -(3)
كقد اعترب ىذا النوع من احلكومات بأنو جيد بسبب ارتكازه على . احلكم ككجد بشكل فعلي يف عملية تنظيم السلطة يف إسربطة كاليت أعجب هبا كثًنان 

  . كل رلموعة يف شلارسة كظيفة زلددةمبادئ يعتربىا عادلة كحترـت ختصص 
، أم الشرؼ كاجملد، كىذا النوع من احلكومة اليت حتدث عنو أفالطوف كجد بشكل فعلي يف عملية تنظيم (Timo)مستمدة من كلمة : التيموقراطية -(4)

بسبب ارتكازه على مبادئ يعتربىا عادلة كحترـت ختصص كقد أعترب أفالطوف ىذا النوع من احلكومات بأنو جيد . السلطة يف إسربطة كاليت أعجب هبا كثًنان 
  كل رلموعة يف شلارسة كظيفة زلددة،

 . 461فؤاد زكريا،الكتاب الثامن، ص/ دأفالطوف، اجلمهورية، ترمجة،  -(5)
  .أم حكم القلة من األغنياء -(6)

 . 465سابق، الكتاب الثامن، ص صدرأفالطوف، ـ -(7)
 .467السابق، الكتاب الثامن، ص صدرادل -(8)
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ٓا الظًً الجمُ٘   ؤنبد
ًا
٫ٓ  ٍْم٨ً للما٫، ٖبُضا  باليؿبت الٗضصًت ال٣لت في ألاعؾخ٣غاَي الىٓام م٘ ٌكتر٥ الىٓام َظا بإن ال٣

ٓبّ ٞمً ألازال٢ُت، اإلاشل في ٖىّ ًسخل٠ ألامغ خ٣ُ٣ت في ْل٨ىّ للح٩ام، ٓا٫، ْج٨ضٌـ الثرْة ْعاء ؾٗحهم ُٖ  الظي ألامغ ألام
م ٢لت مّٗ ًؼصاص ل هي الثرْة حٗخبر ْبظل٪ للًُٟلت، ج٣ضًَغ ٓخُض اإلاَا ٫ٓ  ال   بلى للٓن

ًا
ْلُجاع٦ُت الح٨م،بطا  سخئ ق٩ل ألا

ْلت، ْخضة بةجهاء تهضص ألجها للح٨م ٓن  ؤقاع ٢ْض الض ٫ٓ  خُض طل٪ بلى ؤٞالَ  ألاؾاس ي الهضٝ هي اإلاجخم٘ وخضة أن: ))٣ً
 ٌؿاَم ش ئ و٧ل الخ٨م، ل٣ُمت َام مُٗاع هي ٖلحها الخٟاّ ٖلى ال٣ضعة وأن خ٨ىمت، هإؾـ ٖىضما ًخاب٘ أن ًجب الظي

ٕٓ َظا بطن ،( )((زحر َى وخضجه ٌؿاهض ش ئ و٧ل قغ، َى اإلاجخم٘ ج٣ؿُم في ٓمت مً الى ٓن  ألن ًهلح ال الح٩ ٩ً  
ًا
 ؤْ هٓاما

 
ًا
  ق٨ال

ًا
ٓن  م٘ ُّٞ هخ٤ٟ ما َْٓ للح٨م ظُضا اث٠ الٟايلت ْاإلاماعؾت الًُٟلت ألن ؤٞالَ ٓمت اإلاُٗاع هي للْٓ  الٗاصلت للح٩

ٓا٤ٞ ؤن ًم٨ً ال َْظا ىُاء مى٤ُ م٘ ًخ  .ألٚا

ٓمت هي:Democracy الضًم٣غاَُت الخ٨ىمت -4 ت جىاصي التي الح٩ ْاة اإلاُل٣ت بالحٍغ ت ج٣غع  خُض الىاؽ، بحن ْباإلاؿا  الحٍغ

٫ٓ  قإجها، َْٗٓم  الخ٨ىمت ٖىض الخا٫ ٧ان ٦ما ٣ِٞ اإلاا٫ ئلى جخجه ال الخ٨ىمت َظٍ في الكهىة: ))أٞالَىن  ٣ً

 في ال٣ٗل ُٚاب هالخٔ َْىا ،( )((جمُحز أو جىُٓم أي َىا٥ ٨ًىن  أن صون  مً الكهىاث حمُ٘ ئلى جخجه بل ألاولُجاع٦ُت،
ٓمت، َظٍ ٓاث، ٧ل ٖلى لىٟؿّ الٗىان بَال١ بلى بالحا٦م ًاصي الظي ألامغ الح٩ ٔ  الكِ ٓن  ٍْغ  في الىاؽ ؤّن  ؤٞالَ

ت ًىاصْن  الضًم٣غاَُت ْلت، في الٟٓضخى خضْر بلى جاصي الضًم٣غاَُت ٞةن ْبالخالي للجمُ٘، بالحٍغ ٓلى خُض الض  َظا في ًخ
إ ٖلى ألاٞغاص بٌٗ الح٨م ٓجهم الٖغ ٔ  الضًم٣غاَُت، جهاًت بلى جاصي الٟٓضخى َْظٍ مهالحِم، جد٤ُ٣ بلى ٍْضٞٗ  ٍْغ

ٓن  ٕٓ َظا في ؤٞالَ ٓمت مً الى ٕٓ ُّٞ ًخجؿض الح٩ ٓص َٓ ما ١ًٟٓ  ألاٞغاص بحن الخباًً مً ه ٓظ ٓمت ؤي في م ، خ٩  لظل٪ ؤزٔغ
ْا ٨َْظا الُباج٘ قتى مً هاؽ ُّٞ ًددكض ٓمت َظٍ ؤن ًبض ٓإ ؤًٞل مً الح٩ ٓماث ؤه ً هٓغ في الح٩  ٍْٓضح ال٨شحًر

ٓن  ٓة ٍَغ٤ ًٖ هاجج الضًم٣غاَُت بلى ألالُجاع٦ُت خ٨م مً الاهخ٣ا٫ ٖلمُت ؤّن  ؤٞالَ ، ْالجك٘ ال٣  َم٘ ًؼصاص خُض اإلاٍٟغ
ىُاء ٖلى ال٣ٟغاء ْه٣مت   ألٚا

ًا
ٓما ٓم بٗض ً  ال٣ٟغ، مً الخسلو ألظل الثراء مً مم٨ً ٢ضع ؤ٦بر ظم٘ بلى حُٗكِم ٞحزصاص ً

ت ْصة، ٚحر الىٓام َظا في ٞالحٍغ ٓإ ب٩ل حؿمذ ألجها مدض ْعٍ َْظا الخٗاٌل، ؤه ٓاهحن اخترام ٢لت بلى ًاصي بض ٓبت ال٣  ؤْ اإلا٨خ
ٓبت ٚحر ا، اإلا٨خ ٔ  ٦ْما الضًم٣غاَُت ؤن طل٪ مً ًخطح بط ْاخخ٣اَع ٓن  ًغ  لِظا الى٣ض قضًض ٧ان ٣ٞض الغطًلت، هٓام هي ؤٞالَ

 ؤؾخاطٍ ٢لبّ بلى ْؤخبهم بلُّ الىاؽ ؤ٢غب َم مً خُاة ٖلى ال٣ًاء ظاهب بلى للٟٓضخى، بقاٖخّ بؿبب ْطل٪ الىٓام،

ٓع  الاؾخ٣غاع ْٖضم الٟٓضخى ْباهدكاع( ؾ٣غاٍ)  جيكإ خُض ْالُُٛان، الاؾدبضاص بلى بالضًم٣غاَُت ًيخهي الح٨م ْجضَ

ٓمت ٓن  ه٣ض ل٣ض الُُٛان، خ٩ ت لضًّ ٧ْاهذ. بكضة ٖلحها ْجدامل الضًم٣غاَُت ؤٞالَ ٓم، ٌؿمى ما بلى قضًضة هٖؼ  الُ
ٔ  ِٞٓ( بالٟاقُت) ٓظِِا عإ مً لِا البض ٢ُُ٘ ًٖ ٖباعة الجماَحر ؤن ًغ  التي الخبرة ٢ْلت الظ٧اء بلى عؤًّ في جٟخ٣غ ألجها ً

ت مً جم٨جها ٓن  ْلظل٪. ْخلِا مكا٧لِا مٗٞغ ٔ  ٞإٞالَ ت ٦ْظل٪ ما٦ض قغ الضًم٣غاَُت في ًغ  ألجها ما٦ض قغ عؤًّ في الحٍغ
ٓح بالٟٓضخى ْجدؿم ْالؿاصة الٗبُض بحن حؿٓي  ٓن  الٗىان جُل٤ ؤجها خُض ْالجم ٫ٓ  ْال٩ل ْالكٗغ للٟى ض ما ٣ً  باألؾلٓب ًٍغ

٫ٓ  ًم٨ً ْبالجملت ًغاٍ، الظي ٓن  ؤن ال٣ ٔ  ؤٞالَ  .الُُٛان مجها ًىبش٤ التي البضاًت هي الضًم٣غاَُت ؤن ًغ
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: Dectatorhy  الُُٛان أو الاؾدبضاصًت الخ٨ىمت -5

 ٔ ٓن  ًغ ٕٓ َظا ؤّن  ؤٞالَ ٓؤ َٓ الح٨م مً الى ٫ٓ  خُض الضًم٣غاَُت، ًٖ ألانل في ٍْيكإ خ٨م، ؤؾ بت ئن: )) ٣ً ت الٚغ  اإلاَٟغ

اصة ؤّن  ٌٗجي َْظا ،( )(( بالُُٛان واإلاُالبت الىٓام حٛحر ئلى ًإصي ٖضاَا ما ٧ل وججاَل الٛاًت جد٤ُ٣ في ت ٍػ  جاصي الحٍغ
ٓلى ٖىضما ه٣ًُِا بلى ت ًُل٤ ؾٝٓ ْبالخالي َاُٚت، الح٨م ًخ ٓاجّ، الحٍغ ٓن  ْبهظا لكِ  الحا٦م الُٟلؿٝٓ ه٣ٌُ الح٨م ٩ً

. الٗضالت جد٤ُ٣ بلى ٌؿعى الظي

 ٫ٓ ٣ٍْ  
ًا
ت في الخُٝغ:))ؤًًا  َْظا ،( )(( الضولت أوفي الٟغص في ؾىاء الٗبىصًت، في الخُٝغ ئلى ئال ًإصي أن ًم٨ً ال الخٍغ

ت في الخُٝغ ؤن ٌٗجي ٓع  بلى ًاصي الحٍغ ْلت في الحُاة مجاالث ٧اٞت في الٟٓضخى ِْ ٔ  خؿبما ألامغ َْظا الضًم٣غاَُت الض  ًغ
ٓن، ٔ  ْألاط٧ى الؿلُت، ٖلى ْالؿُُغة الؾخٛاللّ اإلاجخم٘ ؤَغاٝ ٧اٞت ٌؿتهٓي  ؤٞالَ  طل٪، ٌؿخُُ٘ الظي َٓ ْألا٢ٓ
ٓم ْالؿُاصة الؿلُت ٖلى الُٝغ طل٪ ْباؾدُالء ٫ٓ  لّ، خغؽ بازخُاع ٣ً   ٍْخد

ًا
  قِئا

ًا
 ٖلى ٣ًبٌ مؿدبض،خُض بلى ٞكِئا

ٓة الح٨م ٤ ب٣ ٓلي ْالًٟالء، ألاقغاٝ َْكغص بالًغاثب، الكٗب ٍَْغ ٓا٫ ٖلى َْؿخ ٓة، ألام ٓن  ْبهظا بال٣ ٓؤ مً ٩ً  ؤؾ
ٓن  ؤزظ ٣ٞض ْٖلُّ الؿُاؾُت، ألاخ٩ام ،خُض الُاُٚت الحا٦م ْبحن ْؾٗاصجّ، الحا٦م الُٟلؿٝٓ بحن ٣ًاعن  ؤٞالَ  ْق٣اٍئ

ْلت ْؤٖضلِم، الىاؽ ؤؾٗض َٓ الحا٦م الُٟلؿٝٓ ؤن بحن ْلت هي ُٞلؿٝٓ ًد٨مِا التي ْالض  مخمخٗت الٗضالت ٖلى ال٣اثمت الض

ْلت بِىما بالؿٗاصة، ٓؤ هي الُاُٚت ًد٨مِا التي الض ٫ٓ  ْزالنت( ).ْؤحٗؿِم الىاؽ ؤق٣ى ْخا٦مِا الض٫ْ  ؤؾ ٓن  ؤن ال٣  ؤٞالَ
خّ في ٓٚاثُت، الضًم٣غاَُت بحن ًمحز ؤن ص٤ُ٢ بك٩ل ٌؿخُ٘ لم َظٍ الؿُاؾُت هٍٓغ  الضًم٣غاَي الىٓام ٌٗخبر ٧ان لظا ْالٛ

ٓؤ مً ٔ  ألهّ الٟاؾضة، ألاخ٩ام مً بإهّ ْنّٟ بل ألاخ٩ام ؤؾ   ؤهّ ًغ
ًا
،خُض خ٨ما

ًا
ٍٓا ٓن  ًٖ الىاؽ ُّٞ ًسغط ٞٓي  ال٣اه

ْل٨ً غاٝ، ٓن  جُب٤ُ في الىاؽ مكاع٦ت حٗجي ْبهما طل٪ حٗجي ال الضًم٣غاَُت ألامغ خ٣ُ٣ت في ْألٖا  ال٣غاعاث، ْاجساط ال٣اه
ٓن  بةخترام الىاؽ التزم بطا الح٨م هٓم ؤًٞل مً ٞهي . ال٣اه

  هي َظٍ
ًا
ْلت بطا ٓعَا ٦ما اإلاشالُت الض ٓن  جه ٓعٍخّ، في ؤٞالَ ْاثل مً ٞهي ظمِ ٓعَا التي الض٫ْ  ؤ ش في البكغي  ال٣ٗل جه  جاٍع

ْلت جل٪ ْؤلاوؿاوي الٟلؿٟي ال٨ٟغ ٓاَىحها، الٗضالت بخد٤ُ٣ الح٨م هٓام ج٨ٟل التي الض ٓن  لِا ؤعاص ْالتي إلا ٓن  ؤن ؤٞالَ  ج٩
ٓن  ط٦غ ؤٟٚل ٢ض ٞحها ٧ان ْبن ال٨ما٫، ْؾاثل ل٩ل مد٣٣ت ٓم بخٓيُذ مخجّ ٧ان اَخمامّ ٧ل ألن ال٣اه  ْج٣ؿُم الٗضالت مِٟ

ت َب٣اث زالر بلى اإلاجخم٘ ٓاٍػ ٔ  م . الحا٦مت هي الٗا٢لت ْؤن الشالر الىٟـ ل٣ٓ

 :ال٣ىاهحن ٦خاب في أٞالَىن  عأي

ٓن  ًبضؤ ال٣ىاهحن في ٓن  مكٕغ َٓ هللا بإن ؤٞالَ ٓاهحن ْلِؿذ ال٣اه ْان بالحغب جىاصي التي ال٣ ٫ٓ  خُض ْالٗض ٓن  ٣ً : ؤٞالَ
ى اإلاكٕغ ٖلى ًجب)) ى ٣ِٞ الًُٟلت مً حؼء ئلى ال ًىٓغ أن ٢ىاهِىه ًً٘ َو  في الًُٟلت ئلى بل أحؼائها، أصوى َو

  ًبخضٕ مجمىٖها،وأن
ً
 ٍْهٝغ ْألا٩ٞاع آلاعاء بٌٗ ًٖ ٌٗض٫ هجضٍ ٦ما.( )((الًٟاةل مً هٕى ٧ل جالةم ال٣ىاهحن مً أهىاٖا

ٓعٍت، في بلُّ طَب ٖما الىٓغ ُٖٓت، ؤ٩ٞاٍع ًٖ الٗض٫ْ  ٖلى ٣ًخهغ ْلم الجمِ ْلخّ جىُٓم ؤٖاص بل الكُ ْلت) ص  ٖلى( اإلاضًىت ص
ٓعٍت في ٖلُّ ٢امذ ٢ض ٧اهذ إلاا مٛاًغة ؤؾـ م الجمِ ْلت مىاصاجّ مً ٞبالٚغ  خلم َاإلاا التي الٟايلت ْاإلاضًىت اإلاشالُت بالض

ْلت في الٗضالت ْؾُاصة بالصٍ في بخد٣ُ٣ِا ٓمت اإلاشالُت الض ْلت هاصٔ ٢ض هجضٍ ؤهىا بال الٟالؾٟت بد٩ ٓع  ًد٨مِا التي بالض  الضؾخ

                                                           
 . 483السابق، صصدر ادل -(1)
 .483أفالطوف، اجلمهورية ،مصدر سابق، ص -(2)
 . 504، صافالطوف ، اجلمهورية مصدر سابق  -(3)
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ٓن، ٓع  ًٖ ٨ٞغجّ ْبجى ْال٣اه خ٣اصٍ الضؾخ ٓحي بما ًد٨م ألا٦مل الحا٦م َٓ الُٟلؿٝٓ ؤن اٖل ٓن، بلُّ ً  ؤ٢ضع الٟغص ألن ال٣اه
ٓع  جُب٤ُ ٖلى   الضؾخ

ًا
ٓاهحن، ٦ثرة مً بضال ٓمت ال٣ ْلت ؤْ ٞالح٩ ٓع  ٣ًُضَا ال التي الض ، حؿٓء خالتها الضؾخ

ًا
ٓاظب خخما   ٞال

ًا
 بطا

ٓن  ؤن ْلت ٩ً ٓع  للض ٓن  ؤْ صؾخ ْعة) في هجضٍ ما َْظا ٢اه ٓاهحن مدا ٫ٓ  خُض( ال٣  في م٣ضمت ًٖ ٖباعة َْٓ ألا٫ْ، ال٨خاب في ٣ً
٘ ٓم ؤن ًجب الظي الدكَغ ٫ٓ  ْالٗضالت الًُٟلت ٖلى ٣ً  ال الؿالم بهضٝ الضولت ًىٓم أن اإلاكٕغ ٖلى ًجب:)) ُّٞ ٣ً

لى اإلاثل[ الخام الخحر] مً هجٗل أن ًجب ٦ظل٪ ج٨ىن  ول٩ي الخغب، ٫ٓ  ،( )((إلاىاَىحها باليؿبت للخل٤ ألٖا   طل٪ في ٣ٍْ
ًا
: ؤًًا

 
ًا
 ًد٤٣ أن وهغحى ٖجها، الاؾخٛىاء هغحى التي ألاقُاء مً بىنٟها قٛب ًيكأ وأال الخغب، ج٣ىم أال ألاًٞل مً: ))ؤًًا

  والخحر الؿالم
ً
  َىا٥ ٨ًىن  لً ٞاهه الٟغص، اٖخباع في الىخُض اإلاىيٕى هي الخاعحُت الخغوب ٧اهذ ٞاطا مجها، بضال

ً
 أبضا

 
ً
  ؾُاؾُا

ً
 للخغب ٦ىؾُلت الؿلم ولِـ للؿلم ٦ىؾُلت الخغب ٌكٕغ لم ما م٣ٗى٫، مكٕغ َىا٥ ٨ًىن  لً ٦ما خ٣ُ٣ُا

ٓن  ْعؤٔ ،( )(( ٓؤ هي الحغبُت الصجاٖت ؤن ؤٞالَ ٓإ ؤؾ ٕٓ الصجاٖت ؤه ٘ ألامشل ٞالى ٓة اللظة ٖلى ال٣ًاء َٓ ْألاٞع  ْالكِ

٫ٓ  خُض   ٨ًىن  ل٩ي:))٣ً
ً
  عحال

ً
 الٟغص في م٩ان ٧ل في والشجاٖت الجغأة ًً٘..مضنها وئصاعة الضولت قئىن  لخضبحر نالخا

ٔ  ،( )((الٗمىم ٖلى والجماٖت ٓمت ؤن الشالض ال٨خاب في ٍْغ ٓمت، زحر هي ألاعؾخ٣غاَُت الح٩  الؿلُاث بحن ججم٘ ٞهي خ٩
ٓاػن  ج٨ٟل هُابُت بهُئاث جخ٣ُض ؤن ًجب ْل٨ً اإلاسخلٟت . الؿلُاث بحن الخ

ْلت، بُب٣اث ًخٗل٤ ُٞما ؤما ٓعٍت في عؤًىا ٣ٞض الض ْلت ٢ؿم ؤهّ الجمِ  خ٤ مً الشالشت الُب٣ت ْخغم َب٣اث زالر بلى الض

ٓن  الح٨م في اإلاكاع٦ت ٓاهحن) ٦خابّ في ؤهّ ٚحر. ْالخٗلُم الؿُاؾُت ْالكئ  ٢اٖضة جٓؾُ٘ ْظٓب ًٖ ًخدضر بضؤ ٢ض(ال٣
ٓاَىحن، مً مُٗىت ٞئت ٖلى ا٢خهاٍع ْٖضم الؿُاسخي اإلاجخم٘ ٓاَىحن ظمُ٘ بمكاع٦ت هاصٔ خُض اإلا ٓن  بصاعة في اإلا  الكئ

ٓاهحن جِٟم ألظل الخٗلُم مً ال٩افي ال٣ضع بُٖائهم ْبالخالي للمضًىت، الؿُاؾُت ت اإلاضًىت ٢ ٓلِا، ْمٗٞغ  ٖضص خضص ٦ما ؤن
ٓاَىحن   ْؤعبٗحن آالٝ بسمؿت الجضًضة مضًيخّ في اإلا

ًا
ٓاَىا ٓػَ٘ ًخم م ٓن  ؤن بال بالدؿاْي، ٖلحهم ألاعاضخي ج  ٚحر ظٗلِا ؤٞالَ

، ٢ابلت ٌ خُض للخهٝغ ٕٓ مً اإلال٨ُت ًجٗل ما َْظا باإلاحرار جيخ٣ل ْبهما ألاعاضخي، بُ٘ ٞع  اإلاىٟٗت، بمل٨ُت قبُّ زام ه

  ألاعى ٌٗخبر ألهّ
ًا
ْلت، مل٩ا ْلت زحر ألن ببُِٗا، ٢ام مً ٧ل ْؾُٗا٢ب للض ٓم ْٞالخِا الض ٓص بالًُٟلت، ٣ً ٓاهحن) في َْٗ ( ال٣

ْلت) باإلاضًىت زام مل٨ّ ؤن ٌٗخبر اإلاال٪ ؤن ٖلى ٍْا٦ض  ألاٞغاص بمل٨ُت ٣ٍْغ  اإلال٨ُت بحن ًجم٘ ؤي بّ زام َٓ ٦ما( اإلاضًىت ص

٫ٓ  هجضٍ ْلظل٪ ْالضًم٣غاَُت ضَا التي الخ٨مت)): ٣ً  ٞحها جمتزج أن ًجب نالخت خ٨ىمت ٧ل أن هي الهاصٝ، اإلاكٕغ ًٍغ

ت اإلال٪ ؾلُت م ٣ٞض طل٪ ظاهب ْبلى ،( )((الكٗب بدٍغ ٓن  خغَّ   ؤٞالَ
ًا
ٓص ْالًٟت الظَب مل٨ُت ؤًًا  بال ألاظىبُت ْالى٣

غاى ٓن  هو ٢ْض ٣ِٞ، الخاعظُت اإلاٗامالث أٚل ْلت في الخٓنُاث ٢اه ٓامِـ ص م:))ٖلى الى  الظَب بامخال٥ الؿماح جدٍغ
  والًٟت

ً
، امخال٧ا

ً
 أي أو الخٝغ أَل بحن ججىبه ًم٨ىه ال مما الُىمي، لالؾدبضا٫ صاعحت بٗملت ٣ِٞ ٌؿمذ ول٨ً زانا

  إلاؿخد٣حها ما هدى ٖلى ألاحىع  ًضٞ٘ أن ٖمله ٣ًخض ي ئوؿان
ً
  خغم ،٦ما( )((مؿخىَىحن أحاهب أو ٧اهىا ٖبُضا

ًا
ى ؤًًا  ٢ْغ

 في الىٓغ جمٗىا ما بطا ْل٨ً الثرْاث، في الخٟاْث ٖلى ال٣ًاء ؤظل مً طل٪ ٧ْل ألاعى بٟالخت الٗبُض ٢ُام ْؤ٢غ الٟاثضة،
ٓص ٣ًغ هجضٍ طل٪ ٓظ ٓاهحن في اإلاضًىت ٢ؿم الخٟاْث،خُض َظا ب   َب٣اث ؤعب٘ بلى ال٣

ًا
 في الازخالٝ ؤؾاؽ ٖلى زالر مً بضال

  ؤٞغاصَا ًمل٪ ال التي هي الضهِئت الُب٣ت ؤن عؤٔ ٢ْض الثرْاث،
ًا
 ًمخل٪ التي ٞهي الشاهُت الُب٣ت ؤما ههُبهم، ج١ٟٓ  ؤمٓالا
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  ؤٞغاصَا
ًا
ٓن  ْبهظا ألاعى، يٟٗي مً ْؤ٢ل ؤ٦ثر ؤمٓالا ٓن  ٩ً ٓم الظي ألاؾاؽ هي الثرْة اٖخبر ٢ض ؤٞالَ  في الخ٣ؿُم ٖلُّ ٣ً

ٓاهحن، مضًىت ٓعٍت) في ْعص إلاا حٗضًل َْظا ال٣ ٓاهحن) في الُب٣اث بىٓام ًخٗل٤ ْما ،(الجمِ  هٓام ؤي َىا٥ ٌٗض لم ٞةهّ ،(ال٣
ٓاًَ ٧ْل البٌٗ، بًِٗا م٘ الُب٣اث ٧ل جسخلِ ؤن ًجب بل للُب٣اث، ض ُٞما الح٤ لّ م ٓم ؤن ًٍغ  ؤٖما٫ مً بّ ٣ً

ت ٓاهحن في الُب٣اث بحن الٟهل ٞةن ْٖلُّ ػعاُٖت، ؤْ نىاُٖت ؤْ ججاٍع ٓن  ؤن ًم٨ً ال ال٣ ٩ً ،
ًا
 مً جيخ٣ل الثرْة ألهّ مُل٣ا

  الُب٣اث بحن الاهخ٣ا٫ ًهبذ ْبالخالي آلزغ شخو
ًا
  ؤمغا

ًا
ٓعٍت) في ٖلُّ ٧ان ما ٨ٖـ ٖلى مُل٣ا  ( الجمِ

ًا
. ْعازُا

ٓاهحن، في الح٨م هٓام بلى اهخ٣لىا ما ْبطا ٢ٓغاَي الح٨م ؤي اإلاسخلِ، الىٓام ب٨ٟغة ًإزظ هجضٍ ٞةهىا ال٣  بحن اإلاسخلِ الخُم

٫ٓ  ْألالُجاع٦ُت، ألاعؾخ٣غاَُت بحن ما هٓام َْٓ ْالكغ، الخحر ث ٣ً اث الؿُاس ي ال٨ٟغ أنى٫ )مالّٟ، في بضْي  زْغ  الىٍٓغ

٫ٓ ( ال٨بري  الؿُاؾُت واإلاظاَب  ومؿخٟاصة مسخلٟت ومباصب ٖىانٍغ بحن صازله في ًجم٘ الظي َى اإلاسخلِ والىٓام)):٣ً
  وججٗل اإلاخٗاعيت ال٣ىي  بحن والخىاػن  الاو جام جد٤٣ بهىعة مخباًىت واججاَاث أهٓمت مً

ً
 نمام بمثابت مجهما ٦ال

ت بمبضؤ ٌؿمى ُٞما ؤلاٞغاٍ ٖضم َٓ الاوسجام َظا جد٤ُ٣ بلى ْالؿبُل ( )((لألزغي   ًجب ْبهما الؿلُت، مبضؤ ؤْ الحٍغ
ٓن  ؤن ْهجض الاؾخ٣غاع، لُخد٤٣ الٗضالت بمبضؤ الالتزام ٓصة ٧اهذ التي الضؾاجحر حهمل لم ؤٞالَ ٓظ  ؤن ْاؾخُإ صعؾِا ْبهما م

ٓن  ًسغط ْلت ٖلى ًُب٣ّ ب٣اه ٓامِـ ص  الشالض، اإلابدض في ٖىّ هخدضر ؾٝٓ الظي ؤعؾُٓ ٞٗلّ ما ٖحن َٓ َظا ْباإلاشل الى
ٓن  خا٫ْ  ل٣ض   ًجم٘ ؤن ؤٞالَ

ًا
ٓعا   صؾخ

ًا
 بزغاط بلى الجهاًت في جٓنل ْل٨ىّ الضًم٣غاَُت، ْمؼاًا اإلال٨ُت مؼاًا ُّٞ ًبحن ْاخضا

 
ًا
ج ًٖ ٖباعة َٓ هٓاما  ٢ْض الضًم٣غاَي، ألاعؾخ٣غاَي بالىٓام حؿمُخّ ًم٨ً لظل٪ ْالضًم٣غاَُت، ألاعؾخ٣غاَُت بحن مٍؼ
ْاة الٗضالت الىٓام َظا ظٗل ت ْاإلاؿا ما مً الحض ْؤن ألاؾاؾُت، ال٣اٖضة هي الؿُاؾُت ْالحٍغ  ألاهٓمت بلى اللجٓء َٓ آزاَع

ٓمت مً ْبض٫ ،( )ألاعؾخ٣غاَُت ٓمي بمجلـ ٖجها اؾخٗاى الٟالؾٟت خ٩ ٓر مجلـ]خ٩ م ؤٞغاص ٖضة مً مال٠[ ( )الكُ  اٖخبَر
ٓع  خغاؽ يمً ٓن  ِٞم الضؾخ ٓن  نالح ُّٞ ما مغا٢بت َٓ ْٖملِم مِٗم، باالجٟا١ ًد٨م ٓظّ ال٣اه ٫ٓ  ٖام ب  ًإل٠: ))٣ُٞ

  وؾخحن زالزماةت مً اإلا٨ىن  اإلاجلـ
ً
  ٖكغ ازني ًإل٠ ًٖىا

ً
 قهغ ب٩ل الخانت الخىُٟظًت اللجىت َإالء ٧ل مً ًٖىا

ًاء ؤْ ألاٞغاص َاالء ؤن ؤي ،( )(( الؿىت قهىع  مً ٓن  الظًً ألٖا ٓع  خغاؽ م٘ ًد٨م ٓن  الضؾخ ْل   زالزحن ٧ل الؿلُت ًخضا
ًا
 قِغا

ٓن  الؿىت باقي ْفي ٓجهم ٌٗى ، مىخسب مجلـ ؤهّ ؤي.الخانت بكئ
ًا
ٕٓ بلى اهخ٣لىا ما ْبطا صًم٣غاَُا اط ألاؾغة مٓي  هجض. ْالْؼ

ٓن  ؤن ُٖٓت ًىاصي ٧ان ؤٞالَ اط ب٢غاع ْٖضم اإلاغؤة بكُ ٓعٍت) في الْؼ ٓاهحن) في بِىما ،(الجمِ ٕٓ ٣ًُض ٞةهّ( ال٣ اط مٓي  الْؼ
 
ًا
، ج٣ُضا

ًا
اط مغاؾم جخم ؤن ًجب ال خُض قضًضا ْلت، باؾدكاعة بال الْؼ ٓباث ْجٟغى الض  الخامؿت ؾً ْنل إلاً ٢اؾُت ٣ٖ

الص بِىما ًتزْط، ْلم ْالشالزحن ٓن  ٞةن ألا ُٖٓت ًٖ ٌٗض٫ لم ؤٞالَ الص، قُ   ؤب٣اَم ْبهما ألا
ًا
الصا ْلت، ؤ  بخٗلُمِم حٗخجي للض

ٓاهحن) في الخٗلُم ؤن بال ْجغبُتهم،   ٧ان ٦ما ٨ًً لم( ال٣
ًا
ٓعٍت) في ؾاثضا ، صْن  َب٣ت ٖلى ٣ًخهغ ،(الجمِ  ٖام َٓ ْبهما ؤزٔغ

  للجمُ٘،
ًا
ٓا٫ َظا ٖلى بطا ٓن  اؾخُإ اإلاى ٓع  ؤن ؤٞالَ ْلخّ ًخه ْلت الجضًضة ص ٓامِـ) ص ْلخّ ًٖ جسخل٠ ْهي ،(الى  اإلاشالُت ص

ٓعٍت)في ٓن  ٖىض ألا٩ٞاع حٗضًل في الازخالٝ َظا ًغظ٘ ْعبما( الجمِ ٓط بلى ؤٞالَ ٓن  الٟلؿُٟت ال٣ٗلُت هً . ألٞالَ

                                                           
 .67  –68، صـ 1970، دار النهضة، مصر، "أصول الفكر السياسي والنظريات والمذاىب السياسية الكبرى"ثركت بدكم،  -(1)
، كيف اجلمهورية دييل أفالطوف ميالن كاضحان إذل األرستقراطية اليت ىي عنده حكومة األخيار، يرجى النظر، اجلمهورية، (3ؾالقوانٌن )يف كتاب القوانٌن  -(2)
  .456، ص8ؾ
، ككاف جيب أف تكوف سن كل منهم ستٌن سنة، 30أك  28إنشاء رللس الشيوخ ىو من عمل لوقرغس كقد كاف عدد الشيوخ حواذل: مجلس الشيوخ -(3)

م، فهو ف يفرؽ بٌن السناتو كبٌن اجلًنكزل، فالسناتو ىو رللس الشيوخ ادلنتخب يف الدديقراطية إذل أجل مسمى كيكثر فيو التجديد، كأما اجلًنكزينبغي أ
 . رللس شيوخ ألرستقراطية منتخب طواؿ احلياة يف الغالب أك إذل أمد بعيد

 .49ص اظا،نقلو إذل العربية، حسن ظتيلور،/ دأفالطوف، القوانٌن،  -(4)
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:  الخاجمت

ْلت َٓ البدض َظا  ه٣ضًت جدلُلُت صعاؾت زال٫ مً ْطل٪ اإلاجخمٗاث بؾخ٣غاع في ؤَمُتها ْمضٔ الٗضالت مٗجى لخٓيُذ مدا
ْعة ٓعٍت، إلادا ٓن  ؤن لىا ًخطح ج٣ضم ما ْمً الجمِ ٓعٍت) في ؤٞالَ   ٖلى ع٦ؼ( الجمِ

ًا
ٓعا ْلت ب٢امت ألظل َامت ؤم  اإلاشالُت الض

: ًلي ما بُجها مً ٞحها الٗضالت ْجد٤ُ٣ الٟايلت

ٓن  عبِ ل٣ض - ٓم ؤٞالَ . باألزال١ ْز٤ُ اعجباٍ ٖىضٍ الؿُاؾت اعجباٍ ٖلى ًض٫ مما بالٗضالت الؿٗاصة مِٟ

. جخٗضاٍ ؤن صْن  بٗملِا َب٣ت ٧ل جسخو ؤن بكٍغ َب٣اث بلى اإلاجخم٘ ج٣ؿُم -

 جيكئت ْجيكئتهم جغبُتهم بلى ٖمض الظي الٟالؾٟت َْم بالح٨م ؤظضع َم مً ؤًضي في الؿُاؾُت ْالؿلُت الح٨م حؿلُم -
ٓاهحن في بِىما ٞلؿُٟت . طل٪ ًٖ ٖض٫ ال٣

ٓن  جاب٘ - ْلت مضًىت) اإلاضًىت في الٗضالت هي الؿُاؾت َْٗخبر ؾ٣غاٍ، ؤؾخاطٍ ؤٞالَ ٓهان ٌؿمحها ٧ان ٦ما( الض  هي ْألازال١ الُ
ْلت، هي ْاخضة مجهما ٧ل في الٛاًت ألن باألزال١ ٖىضٍ الؿُاؾت جخهل ْبهما بُجهما، حٗاعى ٞال لظل٪ الٟغص، في الٗضالت  الض
ْلت، باليؿبت ْٖضالت للٟغص باليؿبت ٖضالت ِٞىا٥ ْلت، ٖضالت ؤؾاؽ هي الٟغص ْٖضالت للض  ٞهل ٖضم ًخطح ْبهظا الض

ٓن  عة مّٗ، ًخُلب الظي ألامغ الؿُاؾت ًٖ ألازال١ ؤٞالَ  بحن الٗال٢اث لخىُٓم ألاؾاؽ ؤجها ٖلى الٗضالت مٗجى ِٞم بالًْغ
ٓاَىحن ْلت في اإلا ٓع  َْظا ٖامت، ًُْٞلت زانت، ًُٞلت ٞهي الض ٓن  ٞلؿٟت مد  آعاٍئ ٧اهذ خُض ْالؿُاؾُت ألازال٢ُت ؤٞالَ

ش في َامت بؾِاماث بمشابت ٓاء البكغي  ال٨ٟغ جاٍع ْالؿُاسخي ألازالقي الهُٗض ٖلى ٧ان ؾ . الا٢خهاصي ؤْ ؤ

 ؤي]ههاثدّ مً ؤقٝغ ال ؤهٟ٘ للحُاة الٗملي الؿل٥ٓ ؤحى ٢ض ؤخض ال( )ؾاهتهُلحر باعجملي) ٦خبها التي اإلا٣ضمت في ظاء-

ٓن  ٓن  ٞؿُاؾت طل٪ ْم٘[.ؤٞالَ ٓمت ؤٞالَ  الخُإ، َظا باعج٩اب ًىٟغص لم ؤهّ في ق٪ ال. لؤلؾ٠ ٦بحر بسُإ ؤؾاؾِا في مٓن
َْام مً جل٣اٍ بهّ عاجّ ػماهّ ؤ ٓن  ل٨ً ْيْغ ٣ُت الضؾاجحر قإن َٓ ٦ْما بالصٍ، م٣ىجي ٦جمُ٘ ؤٞالَ ٍغ  ٣ًؿم ؤظم٘، ؤلٚا

ب٣ت ألاخغاع َب٣ت: َب٣خحن بلى الجمُٗت . الٗبُض َْ

ٓن  ٧ان اًت ؤْصخى ٧ان ْبن اإلاضًىت في ًٖٓ ْخضٍ َٓ الظي الحغ باإلوؿان حهخم ؤٞالَ  في الٗبض ؤن بال ْمالَٟتهم الٗبُض بٖغ
ٓع  اإلاضًىت مً ألاع٢اء هٟى بل للمضًىت، الخإؾِؿُت الجمُٗت مً ظؼء لِـ هٍٓغ  ؤهاؽ مً مالٟت الٟايلت اإلاضًىت ؤن ْجه

. ؤخغاع

ٓن  ًدؿب مما - ٓلّ ؤهّ ألٞالَ ٔ  مخِىت ٢اٖضة لّ لِـ اإلاضوي الاظخمإ ؤن ٢ ْلت ؤي ْؤن(.الٗض٫) ؾٓ ٓم ص  الٗض٫ ٖلى الج٣

ٓن  ْالًُٟلت ْلت ج٩    طل٪ في َْٓ. باالجهُاع ماطهت ٞاؾضة ص
ًا
. ؾ٣غاٍ بإؾخاطٍ مخإزغا

ٓن  ؤ٦ض -   الؿُاسخي، باإلوؿان ألازالقي ؤلاوؿان اعجباٍ ْٖلى ْالؿُاؾت، ألازال١ اعجباٍ ٖلى ؤٞالَ
ًا
ْلت ؤن مٗخبرا  التي هي الض

لى الخحر جمشل ٓاء بالٗضالت مخمشل الخحر َْظا.ألٖا خّ ؤلاوؿان ٨ًٟي ْلظا الٟغصًت، ؤم اإلاضًىت ؤ٧اهذ ؾ  ألازال٢ُت؛ بال٣ُم مٗٞغ
  ٌؿل٪ ل٩ي

ًا
٧ٓا   ؾل

ًا
. مٗحن ؾُاسخي هٓام في ٞايال

ٓن  ؤن - ٓهذ الٟغص ٖىض جد٣٣ذ ما بطا التي الٗضالت ٧لمت في ْالؿُاؾت ألازال١ بحن ظم٘ ؤٞالَ   مىّ ٧
ًا
، ٞغصا

ًا
 ما ْبطا نالحا

ْلت في جد٣٣ذ ْلت ق٩لذ الض لى الخحر جد٤ُ٣ بلى تهضٝ ْٖامت، زانت ًُٞلت ؤجها ٖلى الٗضالت جِٓغ ْبظل٪.ٞايلت ص  ألٖا

ْلت . ْللٟغص للض
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ٓن  ٞلؿٟت نلب في الٗضالت مؿإلت ٧اهذ - ض ال ِٞٓ الؿُاؾُت ؤٞالَ ْلت جهضع ؤن ًٍغ   الض
ًا
  ٢غاعا

ًا
 ما َْٓ. شخو ؤي بد٤ ْاإلاا

ض ِٞٓ لؿ٣غاٍ، خهل إلاا الكضًض جإزٍغ ٖلى ًض٫ ْلت ًٍغ غ ؤلاوؿان حٗا٢ب ص  ؤؾاؽ َٓ ٞالٗض٫ الخحر، ؤلاوؿان ْج٩افئ الكٍغ
ٓن  ٖىض الح٨م . ؤٞالَ

ٓن  ٖىض الٗضالت ؤن اجطح ل٣ض - ٓاَىحن بحن جغبِ التي الغابُت هي ؤٞالَ ْلت اإلا   الٟغص ججٗل التي ٞهي ْالض
ًا
. ْاظخماُٖا زحرا

ٓعٍت في الجامٗت الًُٟلت ٧اهذ - ذ التي الًُٟلت ْهي الٗضالت هي الجمِ ٓإ ٖجها جٟٖغ ، الًٟاثل ؤه ٓاهحن في ؤما ألازٔغ  ال٣
خضا٫، الىٟـ يبِ هي ألاؾاؾُت ٞالًُٟلت ٓن  ْٖجها ْالٖا ٔ  الًٟاثل ؾاثغ جخ٩ . الٗضالت ٞحها بما ألازغ

ٓن  ؤن لىا اجطح ٢ْض- ْظب ؤٞالَ ٓن  ؤن ؤ  طل٪ ؤظل ْمً. الٟالؾٟت ؤي ْال٣ٗالء الح٨ماء مً بّ ؤخ٤ َم إلاً الؿلُان ٩ً
ٓن  ؤقاص ٓمت ؤٞالَ ٔ  ٧ْان. ألاعؾخ٣غاَُت بالح٩ ٓمت ؤجها ًغ ٫ٓ  ٍْم٨ً ألازُاع خ٩  مضًىت في الحا٦مت  الؿلُت ؤع٧ان ؤن ال٣

ٓن  لى اإلاىٓم الٗض٫ هي ؤٞالَ ْلت ألٖا ت، الجزاَت زم للٟغص، َٓ ٦ما للض خضا٫ ْاإلاٗٞغ ٓلُت ْالٖا ٓن  ْاخترام ْاإلاؿئ . ال٣اه

ٓن  عؾم- ٓطط ؤٞالَ ٓعٍت) ٦خابّ  في الٟايلت مضًيخّ هم ٓاهحن) ٦خابّ في ْؤجمِا( الجمِ . ٞحها ْٖض٫( ال٣

:  اإلاغاح٘ ٢اةمت

 
ً
 :اإلاهاصع: أوال

ٓن، -1 ا،الُِئت ٞااص/ص ،جغظمت،"الجمهىعٍت"ؤٞالَ ت ػ٦ٍغ  .م1985لل٨خاب، الٗامت اإلاهٍغ

ٓن، -2 ٓع،/ ص ،جغظمت"ال٣ىاهحن"ؤٞالَ ت،ال٣اَغة، ْاْا،الُِئت خؿً مدمض/ص الٗغبُت، بلى ه٣لّ جُل  .م1986اإلاهٍغ

ٓن، -3 ٓص، هجُب ػ٧ي/ ،جغظمت،ص"الضٞإ"ؤٞالَ  .م1966،(ٍ.ص) ْالترظمت، الخإل٠ُ لجىت مدم

ٓن، -4 ٓػَ٘، لليكغ ألاَلُت جمغاػ، قٓقي/ ص ،جغظمت،"ال٩املت اإلاداوعاث"ؤٞالَ  .م1ٍ،1994 لبىان، بحرْث، ْالخ

ٓن، -5  .م1967ال٣اَغة، ًٓؾ٠، الضًً ٦ما٫ مدمض.ص ،جغظمت،"بغوجاٚىعاؽ مداوعة" ؤٞالَ

ٓن، -6 ت الُِئت ْاْا، خؿً ،جغظمت،مدمض"حىعحُاؽ مداوعة" ؤٞالَ  .م1970ْاليكغ، للخإل٠ُ الٗامت اإلاهٍغ

 بحرْث، الُلُٗت، صاع الظَبي، ٞاَمت الٗبُضي، مجُض خؿً.ص الٗغبُت، بلى ه٣لّ ،"الؿُاؾت جلخُو" عقض، ابً -7
 .م1،1998لبىان،ٍ

8- ،ٍّٓ غا١ وجُهحر ألازال١ تهظًب" مؿ٩ ت، اإلا٨خبت الخُُب، ابً ،"ألٖا  (.ث.ص)،1ٍ اإلاهٍغ

 
ً
: التراحم ٦خب: زاهُا

باء َب٣اث في ألاهباء ُٖىن " ؤنِبٗت، ؤبي ابً -1 . م1،2،3ٍ،3،1981لبىان،ط بحرْث، الش٣اٞت، صاع ،"ألَا

 .م1956ال٣اَغة، ،2ط الحؿُجي، ٖؼث ،"الهلت ل٨خاب الخ٨ملت" آلاباع، ابً -2

 (.ث.ص)،(ٍ.ص) زُاٍ، م٨خبت ،"الٟهغؾذ" الىضًم، ابً -3

ش" البحه٣ي، -4  .م3،1981للمالًحن،ٍ الٗلم صاع ٖلي، مدمض ،"ؤلاؾالم خ٨ماء جاٍع

 .4لبىان،ط بحرْث، ال٣لم، صاع ال٣اصع، ٖبض مهُٟى ،"طَب مً أزباع في الظَب قظعاث" الحىبلي، -5
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ٓاص، بكاع ،"الىبالء أٖالم ؾحر" الظَبي، -6  .م1948 لبىان، بحرْث، ،1ٍ ،21ط ٖ

ت صاع ،"والىدل اإلالل" الكِغؾخاوي، -7  .2ط بحرْث،لبىان، الجامُٗت، اإلاٗٞغ

٠" ألاهضلسخي، ناٖض -8  .م1911 ،14ط ،"ألامم بُب٣اث الخٍٗغ
ٓافي الهٟضي، -9 ُٓٞاث، ال ٫ٓ، بال  .م1949 جغ٦ُا ؤؾُىب

ش"ال٣ُٟي، -10 ػوي مسخهغ َْٓ"الخ٨ماء جاٍع  بأزباع الٗلماء ئزباع مً اإلالخ٣ُاث اإلاىخجاث:"اإلاؿمى الْؼ

ٓلُٓؽ/ ص -،جد٤ُ٣،ؤ"الخ٨ماء  .َـ1366 ،1ٍ الؿٗاصة، لُبرث،مُبٗت ً

 
ً
: الخضًثت اإلاغاح٘: زالثا

ٓاوي، ٞااص ؤخمض -1 ، صاع ،"أٞالَىن " ألاَ  .م1965 ،(ٍ.ص) مهغ، ال٣اَغة، اإلاٗاٝع

ت" باع٦غ، ؤعوؿذ -2 ٤ ٖىض الؿُاؾُت الىٍٓغ ٍغ َٓـ"ؤلٚا  ماؾؿت ؾالم، ؾلُم مدمض/ص مغاظٗت، بؾ٨ىضع ،جغظمت،ل
 .م1966،ال٣اَغة،(ٍ.ص)1الٗغب،ط سجل

لى اإلاجلـ ،"والؿُاؾت ألازال١" بمام، الٟخاح ٖبض بمام -3  .م2001 ،(ٍ.ص) مهغ، ال٣اَغة، للش٣اٞت، ألٖا

، صاع ،"ماع٦ـ ئلى أٞالَىن  مً الؿُاؾُت الٟلؿٟت" مُغ، خلمي ؤمحرة -4  .م5ٍ،1995 ال٣اَغة، اإلاٗاٝع

 .م2ٍ،1968 ،الٗغبُت الجهًت صاع ،"الُىهان ٖىض الٟلؿٟت" مُغ، خلمي ؤمحرة -5

ٓعٍت -6  .م1986،(ٍ.ص) مهغ، ال٣اَغة، ألاهجلٓ، م٨خبت ،"ٖبضٍ مدمض ئلى أٞالَىن  مً الؿُاس ي ال٨ٟغ" مجاَض، خ

 .م1980 ،(ٍ.ص) لبىان، بحرْث، ألاهضلـ، صاع ،"ؤلاؾالم في أٞالَىن " بضْي، الغخمً ٖبض -7

ٓعاث ،"ؤلاؾالمُت الٟلؿٟت ئلى الُىهاهُت الٟلؿٟت مً" مغخبا، الغخمً ٖبض -8 ٍٓضاث، ميك  .م2،1981لبىان،ٍ بحرْث، ٖ

ت الُِئت ،"وألازال١ الؿُاؾت بحن الخ٨م" الٗضْي، خؿحن الٟخاح ٖبض -9  ،(ٍ.ص) مهغ، ال٣اَغة، لل٨خاب، الٗامت اإلاهٍغ
 .م1992

ان، ؤبٓ ٖلي مدمض -10 ش" ٍع ت، صاع ،"الٟلؿٟي ال٨ٟغ جاٍع . م1980 ،(ٍ.ص) ،2ط ،1ط اإلاٗٞغ

ش" ٦غم، ًٓؾ٠ -11  .م1966 ال٣اَغة، ْالترظمت، الخإل٠ُ لجىت ،"الُىهاهُت الٟلؿٟت جاٍع

 
ً
اث واإلاٗاحم ال٣ىامِـ: عابٗا :  واإلاىؾٖى

ٓع، ابً -1  .م1997 ،1ٍ لبىان، بحرْث، ناصع، صاع ،"الٗغب لؿان" ألاههاعي، م٨غم بً مدمض الضًً ظما٫ مىٓ

ٟاث" مدمض، بً ٖلي الحؿً ؤبٓ الجغظاوي، -2  .م1ٍ،2007 ال٣اَغة، ،"الخٍٗغ

 .م1973،بحرْث،2ط ،1اللبىاوي،ط ال٨خاب صاع ،"الٟلؿٟي اإلاعجم" نلُبا، ظمُل -3

ٓعط -4  .م1ٍ،1987 لبىان، بحرْث، الُلُٗت، صاع ،"الٟالؾٟت معجم"َغابِصخي، ظ

ٓصبٓؽ، عظب -5  .لُبُا َغابلـ، ،"الؿُاؾُت اإلاهُلخاث معجم" ب

 .م1984 ،1ٍ،1ط ْاليكغ، للضعاؾاث الٗغبُت ،اإلااؾؿت"الٟلؿٟت مىؾىٖت" بضْي، الغخمً ٖبض -6
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صعاؾت الٗال٢ت بحن الث٣ت بالىٟـ و الخىا٤ٞ الضعاس ي لضي اإلاغا٣َحن 

بىالًت جحزي وػو اإلاخمضعؾحن في مغخلت الخٗلُم الثاهىي 

 .،الجؼاةغوػو يجحز  مىلىص مٗمغي، حامٗت /ق٣ُٟت صاوص.أ

 

ٕٓ الضعاؾت :ملخو  لضٔ اإلاغا٣َحن اإلاخمضعؾحن في  بالخىا٤ٞ الضعاس يْ ٖال٢تها  بالىٟـ الث٣ت الحالُت في ًخمشل مٓي

الًت  جحزي  ٍٓاث  ْلت  ٖلى الخٗٝغ بلى تهضٝ خُض.ْػْ-مغخلت الخٗلُم الشاهٓي  بشاه ببغاػ ؤَمُت الش٣ت بالىٟـ باليؿبت مدا

ْ مغخلت  ت الٗال٢ت بحن الش٣ت بالىٟـ  ٓا٤ٞ الضعاسخي، ٦ظل٪  مٗٞغ ْ مضٔ مؿاَمتها في جد٤ُ٣ الخ للمغا٤َ اإلاخمضعؽ 

خماص  ْ مؼاظّ ،بلى ظاهب جضُٖم مبضؤ ؤلٖا ا إلاا ًخٗغى لّ مً نغاٖاث هٟؿُت التى جازغ ٖلى شخهِخّ  ْ َظا هٓغًا اإلاغا٣َت 

ْ اٖلى الىٟـ ْ ْ إلالش٣ت بها  ْ مضعؾُت لخد٤ُ٣ الِضٝ الظي ٌؿعى بلُّ، ٓاء ٧اهذ خُاجُت ؤ ٖتزاػ بها لحل اإلاك٨الث ؾ

ْ الىجاح  ت ؤَم ٖامل البض مىّ ؤن ًخدلى بّ في صعاؾخّ لخد٤ُ٣ الغيا   .ؤزحرا مٗٞغ

ٓا٤ٞ الضعاسخي،اإلاخ١ٟٓ صعاؾُا، اإلاخإزغ صعاؾُا،اإلاغاٍ: ال٩لماث اإلاٟخاخُت  . ١ اإلاخمضعؽ الش٣ت بالىٟـ،الخ

 

Résumé : 

Le sujet présente une étude actuelle sur la confiance en soi et sa relation avec l’ajustement scolaire chez les adolescents 
scolarisés dans l’enseignement secondaire aux lycées de la wilaya de Tizi-Ouzou. Cette étude a pour but de démontrer 
l’importance de la confiance en soi chez un adolescent scolarisé et sa contribution dans la réalisation de l’ajustement scolaire, 
aussi connaitre le relation entre la confiance en soi et l’adolescence, et tout cela à cause des conflits psychiques rencontrés qui 
influencent sur sa personnalité et son caractère, de plus soutenir le principe de  compter sur soi même   en ayant  confiance en 
elle et pour résoudre des problèmes de la vie ou scolaire afin de réaliser son but et enfin connaitre le facteur le plus essentiel  
qu’il doit avoir dans ses études pour réaliser sa satisfaction et sa réussite. 

Les mots clé : confiance en soi , ajustement scolaire , réussi scolarisé , retardé scolarisé, adolescent scolarisé . 





 : م٣ضمت

ٍٓت الىٓم جخ٤ٟ ْعَا  للخالمُظ الاظخماعي الخٟاٖل بِئاث ؤَم حٗض ٞةجها ، ألاؾغة بٗض اإلاضعؾت  ؤَمُت ٖلى الترب  ٣ًخهغ ال ٞض
ٓماث اإلاٗاٝع جل٣حن ٖلى ٓاهب، ظمُ٘ في الخلمُظ ًىمي جٟاٖلي اظخماعي هٓام هي بل ٞدؿب، ْاإلاِاعاث ْاإلاٗل  ِٞٓ ْبظل٪ الج

ًٍٓ مؿاع جدضًض في ٦بحر بك٩ل ٌؿِم . الصخهُت ج٩
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ٍٓت الصخهُت همٓ ٖلى حؿاٖض الصحُت اإلاضعؾُت ٞالبِئت ْبلى الؿ ٓا٤ٞ جد٤ُ٣ اإلاىخجت،  زال٫ مً طل٪ ْ لّ الضعاسخي الخ
٠٢ٓ ْ الىٟؿُت صحخّ ٖلى ٦بحر بك٩ل جازغ التي اإلاضعؾت صازل الاظخماُٖت الٗال٢اث  الٗال٢اث جدهُل ٦ٟاًت ٖلى طل٪ ًخ

ٓهاث ؤمام ؤلاوؿاهُت  . اإلاضعؾت لبُئُت٫ ألاؾاؾُت اإلا٩

٢ِٓٗا ْ َبُٗتها بد٨م مخمحزة مغخلت الشاهٓي  الخٗلُم ٌٗض ٦ما ٓم الخٗلُمي الؿلم في م ْع  ج٣ ٓاػن  اظخماعي جغبٓي  بض  ،بط مخ
ٓانلت جالمُظَا حٗض  ًٖ ال٨ك٠ زال٫ مً الٗملُت الحُاة في لالهسغاٍ تهُئهم الٗلُا،٦ما اإلاٗاَض ْ الجامٗاث في حٗلُمِم إلا

ٓلِم  ْ جدىاؾب التي الضعاؾت ؤْ اإلاِىت ازخُاع ٖلى ٌؿاٖضَم بما ال٣ضعاث جل٪ جىمُت ٖلى ْالٗمل ٢ضعاتهم ْ ْاؾخٗضاصاتهم مُ

.  ؤمالِم ْ ؤَضاِٞم ْ َمٓخاتهم جد٤ُ٣ ٖلى إلاؿاٖضَم  زهاثهِم

ٓع  مغاخل مً َامت مغخلت جهاصٝ اإلاغخلت َظٍ ٞةن ْباإلا٣ابل ٓع  التي اإلاغا٣َت هي ْ ؤلاوؿاوي،ؤال الخُ  شخهُت ٞحها جدبل

ا ْجإزظ اإلاخمضعؽ اإلاغا٤َ ْما ٌؿعى ْخاظُاث بسهاثو جخمحز ٞهي.زابخت مالمدًا  ْ نغاٖاث مً ٌٗاوي ؤهّ بال لخد٣ُ٣ِا ص
ٓاظِتها مً ًخم٨ً ال ٢ض ظضًضة حٛحراث حٗتريّ بط ، خاصة هٟؿُت ؤػماث  مً جم٨ىّ التي الخجاعب ْ الخبرة بلى ًٟخ٣ض ألهّ م

ٓاظِت ٓباث م ٓمُت خُاجّ حٗترى التي الهٗ ْػَا ْاإلاضعؾُت، الُ ٓٞغ مً البض لخجا َْٓ لظل٪ ؤؾاسخي قٍغ ج . بالىٟـ الش٣ت ،

ْجها ألهّ خُاجّ في الىجاح مٟخاح حٗض بالىٟـ ٞالش٣ت ْبهظا  لً ْ اظخماُٖت، ٖال٢اث ب٢امت في ًىجح ؤن ٌؿخُُ٘ ال بض
ٍٓت،الصحت،الظ٧اء،الصجاٖت، ا٦دؿاب ٖلى حؿاٖض الضعاؾُت،ٞةجها ؤَضاّٞ ًد٤٣ ؤن ٌؿخُُ٘  الخ٨ٟحر، التر٦حز، الحُ

مت  ؤلاعاصة ؤلابضإ، ٓاي٘ الخل٤، مخاهت ْ الىٟـ يبِ الٍٗؼ مئىان الىٟسخي ،الغيا الخ  الىجاح جد٤ُ٣ بلى ًاصي َظا ْ ْالَا

ٓا٤ٞ ٓا٤ٞ جد٤ُ٣ مً ًخم٨ً ْبالخالي  الاظخماعي ْ الىٟسخي ْالخ . الضعاسخي الخ

 :الضعاؾت ئق٩الُت -1

ٓم التي اإلااؾؿاث ؤَم بخضٔ اإلاضعؾت ٓلض الاظخمإ ٖلماء ٌؿمحها ْ الاظخماُٖت، الخيكئت بٗملُت ج٣  ْ ألَمُتها هٓغا الشاوي بال

ْعَا ٓماث بُٖاء ٖلى ج٣خهغ حٗض لم ٞةجها. الاظخماُٖت اإلاٗاًحر ْ ال٣ُم جل٣حن في التربٓي  ص  اإلاىٗؼلت ْ الجاٞت اإلاٗاٝع ْ اإلاٗل
اث ًٖ ٓن  ْؤن الٗهغ، حؿاًغ ؤن لِا ًيبػي ،بهما اإلاجخم٘ ْ الحُاة مجٍغ ٓعة ج٩ ْع  إلاا مهٛغة ن  مً الاظخماُٖت الحُاة في ًض

ْٲن وكاَاث ٣ت الخالمُظ ج٨دؿب مسخلٟت،  لّ مٗحن مجخم٘ م٘ مخالثم ْ ٖهغي،ٖلمي،ج٣جي َاب٘ طا ٖمل ؤؾلٓب ْ خُاة ٍَغ

ْظّ ًٖ بالغيا ٌكٗغ مخ٩املت، شخهُت مىّ لخجٗل. الخانت زخُاعاجّب ْ مباصثّ  صازل ألاهٓمت ْ الاظخماعي اليكاٍ ؤ
ٓا٤ٞ جد٤ُ٣ ٲظل مً َظا ْ البِئت، َظٍ صازل ؤلاهخاط ْ الٗمل ٖلى ٢اصع اإلاضعؾت، . اإلاضعؾت صازل الؿٓي  الخ

ٓا٤ٞ َظا ٖلى صلُل بالىٟـ ألاؾاؽ،ٞالش٣ت َظا ْٖلى ٓا٢ُٗت ْ ألاصاء الىٟؿُت،ْ بالصحت اإلاغجبِ الؿٓي،ْ الخ  في ال

ٓع  الخ٨ٟحر،ْ ٍٓت،ْ بال٨ٟاءة،ْ الكٗ  . ٞحها الخهٝغ خؿً ألاػماث،ْ جدمل ٖلى ال٣ضعة اليكاٍ،ْ الحُ

ٓص ْٖلُّ، ٓظ  حكِض اإلاغخلت َظٍ باٖخباع الشاهٓي  الخٗلُم مغخلت في زانت الضعاسخي الخدهُل ٖلى جإزحر لِا بالىٟـ الش٣ت ٞ

ت حٛحراث ْعا جلٗب ٞهي.اإلاخمضعؽ اإلاغا٤َ خُاة في ملحْٓ ٓاهب مً ٦شحر ٖلى الخٛلب في باعػا ص  الٗام الخدهُل ح٤ُٗ التي الج

                                                           
 .128، ص دار ادلعرفة اجلامعية ،"المشكالت االجتماعية و التربوية"(:1992) جبارة عطية جبارة -1
 .143،ص ادلديرية الفرعية للتكوين" مديرية التكوين و التربية خارج المدرسة "(:1974-1973) كزارة التعليم االبتدائي الثانوم  -2
دافع االنجاز و عالقتو بالقلق و االكتئاب و الثقة بالنفس لدى الموظفين الكويتيين و غير الكويتيين في  "( :2000) عويد سلطاف ادلشعاف  -3

 .22، ص ، احلولية العشركف،الكويت139، حوليات اآلداب ك العلـو االجتماعية ، جامعة الكويت ، الرسالة "القطاع الحكومي
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٘ ٖلى حؿاٖض ْ ٓصٍ ْ ٦ٟاءجّ ٞع  اإلاغا٤َ ٢ضعة ؤن(1999) ؾباٖىه قى٦ذ ًا٦ضٍ ما َظا ْ  جدهُلّ في ؤ٦بر ظِض بظ٫ بلى ج٣
خماص ٖلى اإلاخمضعؽ ٓا٠٢ في الؿلُم ْخ٨مّ هٟؿّ، ٖلى الٖا ٓاظِت ْألاقُاء، اإلا  بلى ْالخٓنل  حٗتريّ التي اإلاك٨الث ْم

 ٫ٓ ٓع  ٖلى لِا،ماقغ خل  . اإلاغا٤َ َظا لضٔ بالىٟـ الش٣ت ِْ

ُت ألاوكُت ؤَم مً الضعاسخي الخدهُل ٌٗخبر بهظا، ْ  ْمً ، ْاضحا الٟكل ؤْ الىجاح ؤْ الامخُاػ مُٗاع ٞحها ًبضْ التي اإلاٗٞغ
 بالخدهُل  الخالمُظ بحن بالىٟـ الش٣ت جباًً  اإلام٨ً ٞمً طل٪ ٖلى بالىٟـ،ْ بالش٣ت اعجباَا ألاوكُت ؤ٦ثر ِٞٓ زم

 الخلمُظ، شخهُت ٖلى ال٨بحر ألازغ لّ الضعاسخي الخدهُل ؤن ط٦غ خُض(1987) الهابِ مدمض بلُّ ؤقاع ٦ما.الضعاسخي
٫ٓ  ؤن بم٩اهاجّ،٦ما ْ ٢ضعاجّ خ٣ُ٣ت ٖلى ًخٗٝغ الخلمُظ ًجٗل الضعاسخي ٞالخدهُل ٔ  بلى الخلمُظ ْن  جدهُلي مؿخٓ

ٓاص صعاؾخّ في مىاؾب  .  طاجّ ًٖ ٨ٞغجّ ًضٖم ْ بالىٟـ الش٣ت ًبض اإلاسخلٟت للم

ٔ  ؤن ْ ج٩املُت، ٖال٢ت الضعاسخي الخدهُل ْ بالىٟـ الش٣ت بحن الٗال٢ت ،ٞةن بالخالي  ًضٞ٘ بالىٟـ الش٣ت مً اإلاغجٟ٘ اإلاؿخٓ

ٔ  جد٤ُ٣ بلى الخلمُظ ُىما ٖالم أبى صعاؾت جا٦ضٍ ما َْظا.بظاجّ الخلمُظ ز٣ت ًضٖم مما ، مغجٟ٘ جدهُلي مؿخٓ  وقحرمً ،ٞو

(1978( )Fennema & Sherman )ٓظب الاعجباٍ ٖلى  .الضعاسخي ْالخدهُل بالىٟـ الش٣ت بحن اإلا

 ٔ   حٗخبر بالىٟـ الش٣ت ؤن( 1996) الًٗاًلت ٍْغ
ًا
ا ٓم لخ٣ضم مِما ؤؾاؾُا قَغ ٓلٓظُا، الٗل  الخ٨ٟحر جىمُت ٖلى ْحؿاٖض ْالخ٨ى

ٓا٦بت ؤظل مً اإلاخٗلمحن لضٔ الٗلمي ٓعة م ت ز ٓماث اإلاٗٞغ ٓظُت ْاإلاٗل ٓل  .  الٗهغ َظا في الٗالم ٌِٗكِا التي الخ٨ى

ٔ  بخٗلم اإلاخمضعؽ اإلاغا٤َ بضٲ ٞةطا ٢ٓا ٌك٩ل طل٪ ٞةن بىٟؿّ، ًش٤ ال َْٓ ما مِمت ؤصاء ؤْ اإلااصة مدخٓ  لٗملُت ؤؾاؾُا مٗ
ٓاظباث مً شخيء ؤي ٞٗل ٖلى ٢اصع ٚحر بإهّ اٖخ٣اصا لضًّ جغسخ ،خُض الخٗلُم ْ الخٗلم َْٓ ٚحر الازخباعاجٓ ،مً ال  في طل٪،

ٓا٤ٞ جد٤ُ٣ ْ الاهجاػ ْ ألاصاء ٖلى ٢اصع ؤهّ ٖلى الح٣ُ٣ت ٓٞغ بطا الضعاسخي الخ  (.بالىٟـ الش٣ت)  الٗامل َظا لضًّ ج

بي أخمض ٍْٓضح ٓا٤ٞ ؤن الٚؼ عي  الخ عة ؤ٦ثر اإلاغا٣َت مغخلت في ل٨ىّ ،ْ الىمٓ مغاخل مً مغخلت ٧ل في ٞغص ل٩ل يْغ  يْغ
ٔ  ،ْ ٦بحرة حٛحراث ْ نغاٖاث مً اإلاغا٤َ بّ ًمغ إلاا هدُجت ْطل٪ ٓلض يٍٛٓ ْ جإػم مغخلت اإلاغا٣َت ؤن َى٫  ؾخاهلي ًغ  ٞحها ،ج

٘ جائها بوؿاها اإلاغا٤َ ججٗل يٍٛٓ ْ حٛحراث ٞحها جدضر ظضًض،ْ مً ؤلاوؿان شخهُت  متزن،ْ ٚحر الاهٟٗا٫،ْ ،ؾَغ

٦ّٓ الخد٨م ًهٗب .   الاهٟٗالُت ج٣لباجّ ل٨ثرة بؿل

                                                           
دافع االنجاز لدى عينة من الطالب المتفوقين دراسيا و غير العاديين في المرحلة المتوسطة الثقة بالنفس و "(: 2003)سعود بن شايش العنزم  -1

 .5، ص، رسالة ماجستًن غًن منشورة لنيل درجة ادلاجستًن يف علم النفس ختصص منو ، جامعة أـ القرل ، ادلملكة العربية السعودية "بمدينة عرعر

س و النمط القيادي لدى مديري و مديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الثقة بالنف"(: 1999)شوكت سليماف شريده  -2
 .4،ص ،رسالة ماجستًن غًن منشورة فلسطٌن ، جامعة النجاح الوطنية  "فلسطين

ين في المرحلة المتوسطة الثقة بالنفس ودافع االنجاز لدى عينة من الطالب المتفوقين دراسيا و غير العادي "(:2003)سعود بن شايش العنزم  -3
 .5،ص،رسالة ماجستًن غًن منشورة لنيل درجة ادلاجستًن يف علم النفس ختصص منو ،جامعة أـ القرل،ادلملكة العربية السعودية"بمدينة عرعر

4
 . 181،ص ، ادلكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية"دعائم صحة الفرد النفسية"(: 1987)زلمد السيد اذلابط  -

5
 .  5-3نفس المرجع السابق ، ص  -
دار زىراف  للنشر ك التوزيع، ،"علم نفس النمو، الطفولة و المراىقة، األسس النظرية المشكالت وسبل معالجتها"(:2001)لزغيب اأمحد زلمد  -6

 .419،صاألردف
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ٓا٤ٞ ٌٗخبر لِظا ٓإ ؤَم مً الضعاسخي الخ ٓا٣ٞاث ؤه   الخ
ًا
ٍٓت اإلاخٓؾُت اإلاغخلخحن جالمُظ لضٔ زهٓنا ٓجهم ْالشاه ن ل٩  ًمْغ

ٓن  ما ٚالبا التي ْ مغخلت بإنٗب ٓاظّ التي باإلاك٨الث ملُئت ج٩ ٓاء،ٞةطا خض ٖلى صعاؾُا اإلاخإزغ ْ مجهم اإلاخ١ٟٓ  الخالمُظ ج  ؾ

ٓا٤ٞ الخالمُظ خ٤٣ ٓاهب ٖلى اًجابُا طل٪ ًى٨ٗـ ٞؿٝٓ الضعاسخي الخ  ْ. الضعاسخي جدهُلّ ْٖلى شخهِخّ مً اإلاسخلٟت الج
ٓا٤ٞ ؤن( 1996) مجهىعي عقاص بلُّ ٌكحر ما َظا ٓاهب مً ظاهبا ٌٗض الضعاسخي الخ ٓا٤ٞ ظ ٓا٣ٞا الٟغص ٌٗض ،ْ الخ  بطا صعاؾُا مخ
ٓاء ٖىّ الخٗلُمُت اإلااؾؿت عيا م٘ ألا٧اصًمي اهجاٍػ ًٖ عيا خالت في ٧ان  ْ مضعؾُّ م٘ ٖال٢اجّ في ؤْ ألا٧اصًمي ؤصاثّ في ؾ

 . الضعاسخي جدهُلّ زال٫ مً طل٪ ًِٓغ ْ  الخٗلُمُت باإلااؾؿت الٗاملحن ْ  ػمالثّ

ٓا٤ٞ بحن ٖال٢ت َىا٥ ؤن الجاهب َظا في الضعاؾاث بٌٗ ؤزبدذ ٢ْض  بالبل صعاؾت مشل  الضعاسخي الخدهُل بحن ْ الضعاسخي الخ
ٓا٤ٞ بحن الٗال٢ت بدض بلى َضٞذ ْالتي( 1974) ٓا٤ٞ ازخباع باؾخسضام الضعاسخي الخدهُل ْ الضعاسخي الخ  ٖلى الضعاسخي الخ

ٓهت ُٖىت ٔ  ؤم ظامٗت َلبت مً َالب 306 مً مخ٩ ٓص ًٖ الضعاؾت َظٍ ؤؾٟغث ٢ض ْ ال٣غ ٓظبت ٖال٢ت ْظ ٓا٤ٞ بحن م  الخ

ٔ  ٖىض بخهاثُت صاللت طاث 0,193ْ بلٛذ الضعاسخي الخدهُل ْ الضعاسخي   .0.01 مؿخٓ

ٓص ٖلى ؤؾٟغث َُمان و بُىمي ومدمض ؾمُث ٦ىبغ صعاؾت ًسو ُٞما ؤما ُضة ٖال٢ت ْظ  ْالخدهُل  الظاث ج٣ضًغ بحن َْ
ٓص ٖلى ًض٫ مما الضعاسخي ٓا٤ٞ ْظ ٓا٤ٞ اًجابُت  خخمُت ٦ىدُجت ٌٗخبر  الضعاسخي الخدهُل نأل، الضعاسخي الخ  الضعاسخي للخ

ٓن  الظي ،ٞالخلمُظ ٓا٣ّٞ ؤؾاؾا ًغجبِ الجُض الضعاسخي الخدهُل َضّٞ ٩ً  ج٣ضًٍغ ٧ان بطا ظاهب ،بلى الضعاؾت في الجُض بخ

.   جدهُلّ في اعجٟإ بلى ًاصي بالىٟـ الش٣ت مً ظؼء َٓ ْ مغجٟ٘ للظاث

ٓا٤ٞ بالىٟـ الش٣ت ؤن ْبما ٓص وؿخيخج اإلاخمضعؽ، للمغا٤َ الضعاسخي الخدهُل زال٫ مً ًِٓغان الضعاسخي ْالخ  بحن ٖال٢ت ْظ
ٓا٤ٞ ْ بالىٟـ الش٣ت ٦ٓضٍ ما َظا ،ْ الضعاسخي الخدهُل زال٫ مً الضعاسخي الخ ٓص بلى( 1999) الىبهاوي و عػ١ صعاؾت ج  ْظ

ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ٓا٤ٞ ْ بالىٟـ الش٣ت بحن صالت ْ م  . الضعاسخي الخ

 اإلاغا٣َحن لضي الضعاس ي بالخىا٤ٞ ٖال٢تها و بالىٟـ الث٣ت صعاؾت في جخدضص الحالُت الضعاؾت مك٩لت ٞةن ْبظل٪

اث  الثاهىي  الخٗلُم مغخلت في اإلاخمضعؾحن ْمً وػو جحزي  والًت بثىٍى : آلاجُت الدؿائالث ٖلى ؤلاظابت زم ،

ٓا٤ٞ ْ بالىٟـ الش٣ت بحن بخهاثُت صاللت طاث اعجباَُت ٖال٢ت َىا٥ َل - ٢ٓحن اإلاغا٣َحن لضٔ الضعاسخي الخ  في صعاؾُا اإلاخٟ
 ؟ الشاهٓي  الخٗلُم مغخلت

                                                           
1
في استخدام أجزاء المخ  وحل المشكالت و التوافق  الفرق بين الموىوبين و العاديين "(:2009)عبد الوىاب بن مشرب عصاـ الدين االندجياين - 

،دراسة مقدمة لقسم علم النفس جبامعة أـ القرل متطلب تكميلي "الدراسي لدى عينة من طالب المرحلتين المتوسطة و الثانوية بمدينة مكة المكرمة
 .3،صلنيل درجة الدكتوراه يف علم النفس ختصص إرشاد نفسي،مكة مكرمة

 .87،ص،القاىرة 38رللة علم النفس،العدد  ،بعض العوامل النفسية االجتماعية ذات الصلة  بالتوافق الدراسي"(: 1996)رشاد منهورم  -2
جامعة أم  العالقة بين التوافق الدراسي و بعض المتغيرات االجتماعية و األكاديمية لدى طالب و طالبات "(:1990)علي سعد زلمد األمسرم -3

 .41-40،صير منشورة ،جامعة أـ القرل، مكة ادلكرمة،رسالة ماجستًن غ"القرى
الثقة بالنفس و انفعال الغضب لدى عينة من طالب و طالبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة و  "(:2006)مناؿ بنت زلمد بن عمر السقاؼ  -4

جامعة أـ ،يف علم النفس ختصص إرشاد نفسي ،حبث مقدـ لقسم علم النفس متطلب تكميلي لنيل درجة ادلاجستًن"جامعة أم القرى بمكة المكرمة
 .65،صالقرل

الثقة بالنفس في المجال األكاديمي و عالقتها ببعض المتغيرات ، مجلة التربية و التنمية للمكتب "(:1999)رضا رزؽ ك ىالؿ النبهاين -5
 .127،ص، القاىرة18، السنة السابعة،العدد "االستشاري للخدمات التربوية
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ٓا٤ٞ ْ بالىٟـ الش٣ت بحن بخهاثُت صاللت طاث اعجباَُت ٖال٢ت َىا٥ َل -  في صعاؾُا اإلاخإزٍغً اإلاغا٣َحن لضٔ الضعاسخي الخ
 ؟ الشاهٓي  الخٗلُم مغخلت

 :الخالي هدٓ ٖلى الضعاؾت ٞغيُاث ظاءث: الضعاؾت ٞغيُاث -2

ٓا٤ٞ ْ بالىٟـ الش٣ت بحن بخهاثُت صاللت طاث اعجباَُّ ٖال٢ت َىا٥:ألاولى الٟغيُت ٢ٓحن اإلاغا٣َحن لضٔ الضعاسخي الخ  اإلاخٟ
 .الشاهٓي  الخٗلُم مغخلت في صعاؾُا

ٓا٤ٞ ْ بالىٟـ الش٣ت بحن بخهاثُت صاللت طاث اعجباَُّ ٖال٢ت َىا٥:  الثاهُت الٟغيُت  اإلاخإزٍغً اإلاغا٣َحن لضٔ الضعاسخي الخ
 .الشاهٓي  الخٗلُم مغخلت في صعاؾُا

: ٖلى الخٗٝغ بلى الضعاؾت َظٍ تهضٝ : الضعاؾت أَضاٝ -3

ْلت - ٓا٤ٞ جد٤ُ٣ في مؿاَمتها مضٔ ْ اإلاخمضعؽ للمغا٤َ باليؿبت بالىٟـ الش٣ت ؤَمُت ببغاػ مدا  .الضعاسخي للخ

ت -  جازغ هٟؿُت نغاٖاث مً اإلاخمضعؽ اإلاغا٤َ لّ ًخٗغى إلاا هٓغا َظا ْ اإلاغا٣َت مغخلت ْ بالىٟـ الش٣ت بحن الٗال٢ت مٗٞغ

 . بمؼاظّ ْ شخهِخّ ٖلى

خماص مبضؤ جضُٖم - ٓاء اإلاك٨الث لحل بها ٖتزاػإلا ْ بها الش٣ت ْ الىٟـ ٖلى الٖا  الِضٝ لخد٤ُ٣ مضعؾُت ؤْ  خُاجُت ٧اهذ ؾ
 .بلُّ ٌؿعى الظي

ٓا٤ٞ ْ بالىٟـ الش٣ت بحن الٗال٢ت - ٢ٓحن اإلاغا٣َحن لضٔ الضعاسخي الخ . الشاهٓي  الخٗلُم مغخلت في صعاؾُا اإلاخإزٍغً ْ اإلاخٟ

: في الضعاؾت ؤَمُت جخطح :الضعاؾت أَمُت -4

ٓاظِخّ ْ جٟاٖلّ ٦ُُٟت ٖلى ْ اإلاغا٤َ شخهُت في ٞٗا٫ جإزحر طاث اهٟٗالُت ؾمت الضعاؾت َظٍ جدىا٫ْ  - ٓا٠٢ م  للم

ٓمُت ْ زانت بهٟت اإلاضعؾُت  .بالىٟـ الش٣ت هي ْ ؤال ٖامت بهٟت الُ

ْلُاء اهدباٍ بزاعة - ٓع  ؤ ٓا٤ٞ ْ بالىٟـ الش٣ت ؤَمُت بلى اإلاٗلمحن ْ ألام  الٗلمُت ْ الٗملُت اإلاخمضعؽ اإلاغا٤َ خُاة في الضعاسخي الخ

ٙٓ  .الىجاح ْ الامخُاػ مٗاًحر لبل

 لٓي٘ الخسُُِ ٖىض اإلاٗلمحن زانت الخٗلُم ْ التربُت مجا٫ في اإلاخسههحن مؿاٖضة في الضعاؾت َظٍ حؿِم ؤن ًم٨ً -
ٓا٤ٞ ْجد٤ُ٣ بالىٟـ الش٣ت جىمُت مغاٖاة ٖلى حٗمل بدُض اإلاضعؾُت اإلاىاهج  َظا ْ ، اإلاخمضعؾحن اإلاغا٣َحن لضٔ الضعاسخي الخ

.  اإلاجخم٘ بىاء في حؿاَم ٖالُت ٢ضعاث ًمخل٪ ْاٖضا ظُال ًً٘ ؤن قاهّ مً

  الضعاؾت مٟاَُم جدضًض -5
ً
: ئحغاةُا

 ْ ال٣غاعاث اجساط ٖلى ٢ضعجّ ْ بظاجّ اإلاخمضعؽ اإلاغا٤َ بًمان الضعاؾت، َظٍ في بالىٟـ بالش٣ت ٣ًهض :بالىٟـ الث٣ت -5-1
ٓا٠٢ م٘ بٟاٖلُت ًخٗامل ؤن ٖلى ٢ْضعجّ مِاعاجّ ؤْ ل٨ٟاءجّ بصعا٦ّ  الضعاؾت في ْ اإلاضعؾُت البِئت في زانت اإلاسخلٟت اإلا

 ًخمحز اإلا٣ُاؽ َظا ٖلى مغجٟٗت صعظت ٖلى ًخدهل الظي اإلاخمضعؽ  اإلاغا٤َ ٞانقغوحغ، ؾُضوي إلا٣ُاؽ َب٣ا ْ الحالُت

 .مىسٌٟ بالىٟـ بش٣ت ًخمحز مىسًٟت صعظت ٖلى ًخدهل الظي خحن في ، ٖا٫ بالىٟـ بش٣ت

ٓا٤ٞ نب :الضعاس ي الخىا٤ٞ  -5-2  اإلاضعسخي اإلادُِ صازل اإلاخمضعؽ اإلاغا٤َ مً صاثمت خغ٦ت حؿخضعي ٖملُت َٓ الضعاسخي الخ
ٓاص اؾدُٗاب ٢هض ٢ضعاجّ ظمُ٘ مؿخٛال ٓهاث ٧ل م٘ الخٗاٌل ْ ٞحها الىجاح جد٤ُ٣ ْ الضعاؾُت اإلا  مً اإلاضعؾُت البِئت م٩
 الٗىانغ ٧ل م٘ الخٟاٖل ْ الخٗامل ٣ًخطخي التربٓي  اإلادُِ َظا في ،ْالاهضماط ٢ْذ ْ هٓام ْ بصاعة مىهج،ْ ػمالءٍ،ْ ؤؾاجظة
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ٓا٤ٞ زخباعإل َب٣ا الحالُت الضعاؾت جدضص ْ. حك٩لّ التي  ٖلى ًخدهل الظي اإلاخمضعؽ اإلاغا٤َ ،ٞةن بىعو َجري  الضعاسخي الخ

ٓا٤ٞ ًخمحز زخباعإلا َظا ٖلى مغجٟٗت صعظت ٓن  اإلاىسًٟت الضعظت ٖلى ًخدهل الظي خحن في ، ٖا٫ صعاسخي بخ  .طل٪ ٨ٖـ ٩ً

ٓم ًخدضص :اإلاخمضعؽ اإلاغا٤َ  -5-3  الٓؾُى اإلاغا٣َت مغخلت مً جلمُظ اهّ ٖلى ، الضعاؾت َظٍ في اإلاخمضعؽ اإلاغا٤َ مِٟ
ْح ٖٓت ًخمحز ،ْ(ؾىت18-15) ٖكغة زماهُت بلى ٖكغة زمؿت بحن ما ٖمٍغ ًترا ُت ، الجؿمُت الخٛحراث مً بمجم  اإلاٗٞغ

٦ّٓ ْٖلى شخهِخّ ٖلى ًازغ الظي الاظخماُٖت،ْ ْ ،الاهٟٗالُت ٓاء ؾل  .ؾلبُا ؤْ اًجابُا ٧اهذ ؾ

 ١ًٟٓ  ؤْ ٌؿاْي  مٗض٫ ٖلى ،الحانل ألاصبُت ْ الٗلمُت الكٗب مً الشاهٓي  الخٗلُم باإلاغخلت جلمُظ َٓ:صعاؾُا اإلاخٟى١  -5-4
 الضعاؾُت الؿىت مً الٗام الضعاسخي ٞهل ،في ،حصجُ٘ ،تهىئت امخُاػ:  الخالُت الخ٣ضًغاث بخضٔ ٖلى الحانل 13.50ْ
2010/2011. 

 ٣ًل ؤْ ٌؿاْي  مٗض٫ ٖلى ألاصبُت،الحانل ْ الٗلمُت الكٗب مً الشاهٓي  الخٗلُم  باإلاغخلت الخلمُظ َٓ:صعاؾُا اإلاخأزغ-5-5
ٓبُش،:  الخالُت الخ٣ضًغاث بخضٔ ٖلى الحانل ْ 9.99  .2010/2011 الضعاؾُت الؿىت مً الٗام الضعاسخي ٞهل في بهظاع،ج

: الخُب٣ُي الجاهب
ٓاؾُخّ ،بط ٖىّ الاؾخٛىاء ًم٨ً ال ،ْ الضعاؾت في ؤْ البدض في َاما ظاهبا الخُب٣ُي الجاهب ٌٗخبر  مً الباخض ًخم٨ً ب

ٓماث مً الخإ٦ض خماص طل٪ ْ. الٟغيُاث ؤلازخباع ،ْ ؤلاق٩الُت ٖلى ؤلاظابت ْ ظمِٗا التي اإلاٗل .  الٗلمُت ألاؾالُب ٖلى باإٖل

 :ؤلاؾخُالُٖت الضعاؾت -1
ت مً جغزُو اؾخهضاع َٓ الباخشت بّ ٢امذ ٖمل ؤ٫ْ  بن الًت الَٓىُت التربُت مضًٍغ ٓظِت عؾالت ٍَغ٤ ًٖ ْػْ جحزي  ل  م
ت بلى الىٟـ ٖلم ٢ؿم عثِـ مً  خضصث ٢ض ْ ، البدض ازخباعاث بخُب٤ُ للباخشت بالترزُو ٞحها التربُت،ٌؿدؿمدّ مضًٍغ

ٍٓاث . الغؾالت في الشاه
ٓظِذ الترزُو اؾخهضاع بٗض ْ ٍٓاث بلى ج ٓاث الضعاؾت مُضان ٖلى للخٗٝغ الشاه ٓص مً للخإ٦ض ْ الضعاؾت، ْزُ  ْظ

٫ٓ  ْ الُٗيخحن ٓماث ٖلى الحه ٓماث بجم٘ حؿمذ ظاهب بلى ، الٟغيُاث نُاٚت ٦ُُٟت ْ ؤلاق٩الُت مً للخإ٦ض اإلاٗل  اإلاٗل
ْلُت ٫ٓ  ألا ٕٓ خ ت حٗم٤ُ ٢هض  الضعاؾت اإلآي  اؾخجابت مضٔ ْ الازخباع جُب٤ُ بم٩اهُت ْمضٔ ، اإلابضثُت ْنُاٚخّ بّ اإلاٗٞغ
ْاث الُٗىت ٓخِا ْ الضعاؾت ألص ت الخهاثو خؿاب ٖلى ٌؿاٖض مما ، للخٗلُماث ِٞمِم مضٔ ْ ْي ٓمتًر ْاث الؿ٩ُ  ألص

.  الضعاؾت

: زهاةهها و ؤلاؾخُالُٖت الضعاؾت ُٖىت -2-1

ٓن  ْلى الؿىت في مخمضعؾحن مغا٣َحن مئت( 100) مً ؤلاؾخُالُٖت الضعاؾت ُٖىت جخ٩ . الشاهٓي  الشاهُت ْ ألا

: ؤلاؾخُالُٖت الضعاؾت أصواث -2-2

ً جُب٤ُ جم  حٍٗغب ْ ،جغظمت( Sidney shrauger( )1990) "قغوحغ ؾُضوي" بٖضاص مً بالىٟـ بالث٣ت زام ؤخضَما ازخباٍع

 ج٣ىحن ْ حٗضًل ،(henry bourou( )1974)"بىعو َجري " بٖضاص مً الضعاس ي بالخىا٤ٞ زام ْآزغ مدمض، هللا ٖبض ٖاص٫

. بالبل ظباعي  الجىضي

 : ؤلاؾخُالُٖت الضعاؾت ئحغاء ػمان و م٩ان -2-3
ٓم في الضعاؾت َظٍ بظغاء جم ْطل٪ 2011 ماعؽ7ْ 6 ً ت ، ت و وػو، بخحزي  الجضًضة اإلاخ٣ىت بثاهٍى  اًلىلى الغخمان ٖبض بثاهٍى

ٓا٤ٞ ازخباع لخُب٤ُ ئًغازً هاث بأعبٗاء ٓم في ْ. الضعاسخي الخ  هٟـ م٘ بالىٟـ الش٣ت م٣ُاؽ جُب٤ُ جم 2011 ماعؽ 15ْ 14 ً

. الُٗىت ؤٞغاص
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 : ؤلاؾخُالُٖت الضعاؾت هخاةج مىا٢كت و ٖغى -2-4

ً َب٤ ما بٗض ٓا٤ٞ) ؤلازخباٍع ٓهذ التي ؤلاؾخُالُٖت الُٗىت ٖلى( بالىٟـ الش٣ت ْ الضعاسخي الخ  مغا٣َا مئت( 100) مً ج٩
ْاث اؾخجابتها مضٔ ،ْ الضعاؾت ُٖىت ٖلى ؤلازخباع جُب٤ُ ًم٨ً ؤهّ الىخاثج جٓنلذ مخمضعؾا، ٓخِا ْ الضعاؾت ألص  ،ْ ْي

ت الخهاثو خؿاب ٖلى ٌؿاٖض مما ، للخٗلُماث ِٞمِم مضٔ ٓمتًر ْاث الؿ٩ُ .  الضعاؾت ألص

ت الؿ٨ُى الخهاةو خؿاب -2-5 ً متًر : لإلزخباٍع

: الضعاس ي الخىا٤ٞ ازخباع زباث و نض١ خؿاب -2-5-1

 :الهض١ خؿاب -2-5-1-1

ٖٓحن ٖلى الهض١ لحؿاب الضعاؾت َظٍ في اٖخمضث  لحؿاب ْ.الظاحي الهض١ ْ الٓاَغي  الهض١ :َما الهض١ مً ه

ٓػَ٘ جم الٓاَغي  الهض١ ٓعجّ ؤلازخباع مً وسخ ج ْلُت به  ٖلم) الازخهام طْي  الىٟـ ٖلم ؤؾاجظة مً حؿٗت( 9) ٖلى ألا

ٓم ،ْ الخىُٓم ْ الُٗاصي،الاظخماعي،الٗمل اإلاضعسخي، الىٟـ  الُٗىت، لؿً اإلاٟغصاث مىاؾبت : خُض مً لخد٨ُمِا ( التربُت ٖل
ْمضٔ الّهُاٚت ْؾالمت ٍٓت، ٛ

ّ
ٓح الل  ؤم الازخباع بلى جيخمي ال٣ٟغة ٧اهذ بطا ما جدضًض طل٪ ظاهب بلى. اإلاٟغصاث ْ الخٗلُمت ْي

 مٗاصلت باؾخسضام طل٪ الازخباع،ْ ٣ٞغاث مً ٣ٞغة ٧ل ٖلى اإلاد٨محن بحن ؤلاجٟا١ مٗامل خؿاب جم ٢ض ْ ، ال

%.  97.26=  100× (2+71) :71/الاجٟا١ وؿبت:الخالي الىدٓ ٖلى الىخاثج ،ٞجاءث(cooper) ٦ىبغ

٫ٓ  ًم٨ً ٞةهّ( اإلاد٨محن نض١) الٓاَغي  لهض١ ؤلاخهاثُت الىدُجت بلُّ جٓنلذ ما زال٫ مً  بضعظت ًدؿم ؤلازخباع بإن ال٣

ٖض ما ل٣ُاؽ مالثم ؤهّ ْ الهض١ مً
ُ
 خُض مً جبضًلِا ًجب الٗباعاث بٌٗ َىا٥ ؤن ٖلى طل٪ ظاهب بلى.ل٣ُاؾّ مً ؤ

ٍٓت الّهُاٚت ٛ
ّ
مـ صْن  الل

ّ
ٓماج٪ بزغاء جدا٫ْ  َل:طل٪ ٖلى مشا٫ اإلاٗجى في الل   زاعظُت ٦خب مً مٗل

ًا
 جدا٫ْ  َل:  مً بضال

ٓماث بياٞت ٓماث مً مٗل  .(69 ع٢م البٗض ْ 8 ع٢م البٗض)  اإلا٨غعًٍ البٗضًً بػالت ْ.زاعظُت ٦خب مً اإلاٗل

ٓا٤ٞ ازخباع نض١ مً ؤ٦ثر للخإ٦ض  ْ الشباث ْ الهض١ بحن الٗال٢ت ًمشل الظي الظاحي الهض١ بدؿاب ٢امىا الضعاسخي، الخ

ٓهت الُٗىت ٖلى ؤلازخباع زباث بدؿاب طل٪ ْ.  الظاحي الهض١ بمٗامل ًمشل الظي . مخمضعؾا مغا٣َا( 100) مئت مً اإلا٩
. 0.901= ؤلازخباع زباث:  الٗضصي الخُب٤ُ

 √0.901=  الظاحي الهض١ مٗامل:  مىّ
. 0.949=  الظاحي الهض١ مٗامل:  جاليا٫ب

، نض١ بلى الىدُجت َظٍ حكحر ، ٖلُّ ْ خماص ًم٨ً لظا ٖا٫ٍل . الحالُت الضعاؾت في ٖلحها ؤلٖا

: الثباث خؿاب -2-5-1-2

                                                           
 عدد مرات االتفاؽ                                 
  
 .100×    = -------------------------- نسبة االتفاق 

  عدد مرات عدـ االتفاؽ+ عدد مرات االتفاؽ                        
 

 √معامل الثبات = معامل الصدؽ الذايت   2
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ٓا٤ٞ ازخباع زباث لحؿاب ٓهت الاؾخُالُٖت ُٖىت ٖلى الازخباع ،َب٤ الضعاسخي الخ  في مخمضعؾا مغا٣َا( 100) مئت مً اإلا٩

ت) حٗلُمُخحن ماؾؿخحن ت ْ الجضًضة اإلاضًىت مخ٣ىت زاهٍى ؾخسضم ْ(.اًلىلى الغخمان ٖبض زاهٍى
ُ
٣ت الضعاؾت َظٍ في ا  ٍَغ

.  الضازلي الثباث

ٜ جم( spss) الاحخماُٖت للٗلىم ؤلاخهاةُت الخؼمت"  بغهامج بخُب٤ُ  ألٟا زباث مٗامل بدؿاب ٌؿمذ مما ُّٞ، البُاهاث جَٟغ

 ْ لالزخباع ال٩لُت الشباث ٢ُمت م٘ مخ٣اعبت ب٣ُمت حؿاْي  ؤْ ؤ٢ل ٖباعة ٧ل زباث ٢ُمت ،٩ٞاهذ ( (Alpha Cronbach ٦غوهبار

 الاحؿا١ مً ٖالُت بضعظت ًخمحز ؤلازخباع ؤن بلى الىدُجت َظٍ حكحر الازخباع،ْ ٖباعاث ٧ل زباث ًا٦ض ،مما(0.901) بـ ج٣ضع التي
. ٖا٫ٍل  زباث مٗامل لّ ْ ٖباعاجّ بحن الضازلي

ا لٗضم الٗباعاث خظٝ جم لئلزخباع ال٩لُت بالضعظت الٗباعاث اعجباٍ مضٔ لخدضًض طل٪ ٖلى بىاءًا  ْ َٓٞغ  الشباث وؿبت ٖلى ج

ػمت
ّ
:  الخالي هدٓ ٖلى هي ْ الال

ٓا٤ٞ ازخباع ًهبذ ْٖلُّ، ٓن  الضعاسخي الخ ٓن  مً ًخ٩ ْح ْ ٣ٞغة( 50) زمؿ ( 50) ٣ٞغاجّ صعظاث ظم٘ بٗض ال٩لُت صعظخّ جترا

 .صعظت

: بالىٟـ الث٣ت م٣ُاؽ زباث و نض١ خؿاب -2-5-2
جب٘ بالىٟـ الش٣ت م٣ُاؽ زباث ْ نض١ لحؿاب

ُ
ٓاث هٟـ ؤ ت الخهاثو خؿاب ؤزىاء الخُ ٓمتًر ٓا٤ٞ الزخباع  الؿ٩ُ  الخ

:  الخالي هدٓ ٖلى اإلا٣ُاؽ زباث ْ نض١ الىخاثج ٞجاءث الضعاسخي،

: الٓاَغي  الهض١ -2-5-2-1

%.  93.75=  100× ( 3+ 45:) 45/ؤلاجٟا١ وؿبت

٫ٓ  ًم٨ً ٞةهّ(  اإلاد٨محن نض١) الٓاَغي  للهض١ ؤلاخهاثُت الىدُجت بلُّ جٓنلذ ما زال٫ مً  ًدؿم اإلا٣ُاؽ بإن ال٣

 بٌٗ حٗضًل ًجب  الٗباعاث بٌٗ َىا٥ ؤن ٖلى طل٪ ظاهب بلى. ل٣ُاؾّ مً ؤٖض ما ل٣ُاؽ مالثم ؤهّ ْ الهض١ مً بضعظت
ٍٓت الّهُٛت خُض مً ال٣ٟغاث ٛ

ّ
ٍٓت، ْ الل م:   طل٪ ٖلى مشا٫  الٗباعة، مٗجى في حُٛحر ؤي بخضار صْن  الّىد ي مً بالٚغ

ّ
ب ؤو  ؤٚع

ت في ض مٗٞغ   الىاؽ مً اإلاٍؼ
ّ
ط ؤ٦ٍغ ؤهّ بال   ٢ْتي يُإ بلى ًاصي مما بلحهم الخْغ

ًا
م ٖلى:  مً بضال ب ؤهجي مً الٚغ ت في ؤٚع  مٗٞغ

ض ٓصة" مِىُت" ٧لمت خظٝ ؤًًا ْ. ٢ْتي يُإ بلى طل٪ ًاصي خُض ؤ٢ابلِم ْ لِم ؤزغط ؤن ؤ٦ٍغ ٞةوي الىاؽ مً اإلاٍؼ ٓظ  في اإلا
 . اإلانهي م٘ لِـ ْ اإلاخمضعؽ م٘ الخٗامل بهضص ألن 13 ع٢م ال٣ٟغة

: الظاحي الهض١ -

ٓهت الُٗىت ٖلى اإلا٣ُاؽ َظا زباث خؿاب جم .  0.853 ٌؿاْي  الظي ْ مخمضعؾا مغا٣َا( 100)  مئت مً اإلا٩

. 0.853= اإلا٣ُاؽ زباث:  الٗضصي بالخُب٤ُ
.  √ 0.853=  الظاحي الهض١ مٗامل:  مىّ

.   0.923=  الظاحي الهض١ مٗامل:  بالخالي
، نض١ بلى الىدُجت حكحر خماص ًم٨ً لظا ٖا٫ٍل . الحالُت الضعاؾت في ٖلحها ؤلٖا

: الثباث خؿاب -2-5-2-2

. 70-67-64-57-54-48-40-33-25-18-15-12-11-9-8-7-6-5-3-2( زباث)  ٦غوهبار ألٟا خؿاب بٗض خظٞها  جم التي  الٗباعاث
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ٜ جم( spss) الاحخماُٖت للٗلىم ؤلاخهاةُت الخؼمت"  بغهامج بخُب٤ُ  مٗامل خؿاب زم مً ،ْ ُّٞ اإلادهلت البُاهاث جَٟغ
هبار، ؤلٟا زباث  بـ ج٣ضع التي ْ لالزخباع ال٩لُت الشباث ٢ُمت م٘ مخ٣اعبت ب٣ُمت حؿاْي  ؤْ ؤ٢ل ٖباعة ٧ل زباث ٢ُمت ٩ٞاهذ ٦ْغ

 الضازلي ؤلاحؿا١ مً ٖالُت بضعظت ًخمحز  اإلا٣ُاؽ ؤن بلى الىدُجت َظٍ حكحر ْ الازخباع، ٖباعاث ٧ل زباث ًا٦ض ،مما(0.853)

ٓص بٌٗ خظٝ ًخم طل٪ زال٫ مً.ٖا٫ٍل  زباث مٗامل لّ ْ ٖباعاجّ بحن ا لٗضم البى َٓٞغ ػمت وؿبت ٖلى ج
ّ
 هي ْ الشباث مً الال

 :الخالي ٖلى

ٓن  ْ زمؿت بلى اإلا٣ُاؽ ال٣ٟغاث ٖضص ًخ٣لو ٞبالخالي ْح ْ ٣ٞغة،( 35) زالز ( 140) ٣ٞغاجّ صعظاث ظم٘ بٗض ال٩لُت صعظخّ جترا
. صعظت

ت الخهاثو ،مً ؾاب٣ا ط٦غ ما ٌؿخسلو ٓمتًر ٓا٤ٞ الزخباع الؿ٩ُ  الهض١ ل٣ُمت بالىٟـ الش٣ت ْم٣ُاؽ الضعاسخي الخ

ٓبغ مٗاصلت خؿب ْالشباث الظاحي الهض١  الٓاَغي  هبار ؤلٟا مٗامل ْ ٧ :  الخالي هدٓ ٖلى هي ْ الظاحي الهض١ مٗامل ْ ٦ْغ

ت الخهاةو ًىضر( : 1) ع٢م الجضو٫  .  بالىٟـ الث٣ت م٣ُاؽ و الضعاس ي الخىا٤ٞ إلزخباع الؿ٨ُىمتًر
           الخهاةو

ت  الؿ٨ُىمتًر

 

 الظاحي الهض١ الثباث الٓاَغي  الهض١

 الظاحي الهض١ مٗامل ٦غوهبار ألٟا ٦ىبغ مٗاصلت

 0.949 0.901%  79.26 الضعاس ي الخىا٤ٞ ازخباع

 0.923 0.853% 93.75 بالىٟـ الث٣ت م٣ُاؽ

 : ألاؾاؾُت الضعاؾت-3

 :الضعاؾت مىهج جدضًض -3-1
 الخٗٝغ بلى تهضٝ التي الضعاؾت لِظٍ إلاالثمخّ  ْطل٪ ،(اإلا٣اعن  الؿببي ْ ؤلاعجباَي،) الىنٟي اإلاىهج اؾخٗما٫ بلى اللجٓء جم

ٓصة الٗال٢ت ٖلى ٓظ ٓا٤ٞ ْ بالىٟـ الش٣ت مً ٧ل بحن اإلا ٢ٓحن اإلاغا٣َحن لضٔ الضعاسخي الخ  مغخلت في صعاؾُا اإلاخإزٍغً ْ  اإلاخٟ

.  الشاهٓي  الخٗلُم

:  زهاةهها و الضعاؾت ُٖىت جدضًض -3-2

:  الُٗىت ازخُاع ٦ُُٟت -1-2-3
ؾخسضمذ

ُ
ٓاجي الازخُاع جم ،خُض اإلاىٓمت الٗكىاةُت الُٗىت الضعاؾت َظٍ في ا ٍٓاث مً للُٗىت اإلاىٓم الٗك  طل٪ ْ الشاه

خماص م اإلاخمضعؾحن اإلاغا٣َحن ظمُ٘:الضعاؾت ُٖىت ازخُاع مٗاًحر مً ْ الخالمُظ ؤؾماء ٢اثمت ٖلى باإٖل ْح ؤٖماَع  بحن ما جترا
ٍٓت مغخلت  في مخمضعؾحن ،(16-18) ٢ٓحن مغا٣َحن ، الشاه  الجهاجي جالمُظ اؾدبٗاص ،جم طل٪ ظاهب بلى. صعاؾُا مخإزٍغً ْ مخٟ

ٓعٍا لكِاصة الخدًحر بهضص ألجهم ٌ اإلاضعؾُت ؤلاصاعة ٚالبا ْ الب٩ال ٔ  الٟئت َظٍ ٖلى البدض بظغاء جٞغ اط بضٖٓ  بٖػ
ٓة لضحهم لِـ الظًً الخالمُظ ؤًًا ْ الخالمُظ، ٓص بٌٗ َىا٥ ألن ؤلاز ٓا٤ٞ ؤلازخباع في البى ٓة ًٖ جخدضر الضعاسخي الخ  ؤلاز

ٓج٪ ٖال٢خ٪ َل:  طل٪ ٖلى مشا٫  .؟ َُبت بةز

:  الُٗىت حجم -3-2-2

. 47-45-42-40-37-32-22-21-10-8-5-4-1( .  ٦غوهبار ألٟا)    زباث خؿاب بٗض خظٞها  جم التي  الٗباعاث
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ٓن  ٓن  ْ ؤعبٗت ْ مئت زالزت مً الضعاؾت ُٖىت جخ٩ ٍٓت الخٗلُم مغخلت في مخمضعؾا مغا٣َا(364)ؾخ ٓػٖت الشاه  مضاعؽ ٖلى م

ٍٓت ٖٓخحن بلى م٣ؿمت ْ الشاه ٖٓت: مجم ْلى اإلاجم ٢ٓحن اإلاغا٣َحن جخمشل:  ألا ٓن  ،ْ اإلاخٟ ٓن  ْ ازىحن ْ مئت مً جخ٩ ( 182) زماه
ٖٓت ْاإلاجم ٢ٓا، ٓن  ،ْ اإلاخإزٍغً اإلاغا٣َحن جخمشل:  الشاهُت مخٟ  الجضو٫ : طل٪ ًٓضح الخالي الجض٫ْ  ْ مخإزٍغً( 182) مً جخ٩

٤ جىػَ٘ ًىضر( : 2) ع٢م ت اليؿبت و الخ٨غاع و اإلاإؾؿت ٞو  . الُٗيخحن ل٨ال اإلائٍى

 البُاهاث

 اإلاإؾؿت

ً اإلاخٟى٢حن  اإلاخأزٍغ

ت اليؿبت الخ٨غاع ت اليؿبت الخ٨غاع اإلائٍى  اإلائٍى

%  46.48 33% 53.52 38 الجضًضة اإلاضًىت مخ٣ىت

ت %  50 28%  50 28 وؿىمغ ٞاَمت زاهٍى

%  46.27 31%  53.73 36 بد٣ٍُؼغث  جىمي أٖمغ. زا

%  52.83 28%  47.17 25 بد٣ٍُؼغث بهالر أٖمغ.  زا

%  46.15 30%  53.85 35 اًغازً هاث بأعبٗاء اًلىلي الغخمان ٖبض. زا

%  61.54 32%  38.46 20 اًغازً هار بأعبٗاء أخؿً زىام. زا

%  100 182%  100 182 اإلاجمٕى

ً و اإلاخٟى٢حن جىػَ٘ ًمثل( 1)  ع٢م ق٩ل .  الخٗلُمُت اإلاإؾؿاث ٖلى صعاؾُا اإلاخأزٍغ

 

 
 

 

 

: الُٗىت زهاةو -3-2-3

مضة،و و الجضاو٫  ٖلى اٖخماصا الضعاؾت لُٗىت اإلامحزة الخهاةو أَم الضعاؾت َظٍ في ٌؿخٗغى   للخٗبحر طل٪ ألٖا

 

ظٍ الُٗيخحن ٦ال في الضعاؾت ُٖىت زهاةو ًٖ وأص١ أوضر بهىعة  الضعاؾُت، الؿىت الؿً،: في جخمثل الخهاةو َو

.  صعاس ي الخأزغ و الخٟى١  ،خالت الخٗلُمُت ،اإلاإؾؿاث الخسهو
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٤ الُٗىت أٞغاص جىػَ٘ ًمثل( : 3) ع٢م حضو٫  ت اليؿبت و الخ٨غاع و الؿً ٞو  .اإلائٍى

 البُاهاث

 الؿً

ً اإلاخٟى٢حن  اإلاخأزٍغ

ت اليؿبت الخ٨غاع ت اليؿبت الخ٨غاع اإلائٍى  اإلائٍى

%  0.55 1%  9.34 17 ؾىىاث 16

%  39.01 71%  50 91 ؾىىاث 17

%  60.44 110%  40.66 74 ؾىىاث 18

%  100 182%  100 182 اإلاجمٕى

ً و اإلاخٟى٢حن جىػَ٘ ًمثل(:  2)  ع٢م ق٩ل .  الؿىىاث خؿاب ٖلى صعاؾُا اإلاخأزٍغ

 

 

٢ٓحن ؤن( 2) ع٢م الك٩ل ْ( 3) ع٢م الجض٫ْ  مً ًدبحن ن اإلاخٟ  بيؿبت( 18)  ؾً جلحها زم%  50 بيؿبت( 17) ؾً في ًخمغ٦ْؼ

ن اإلاخإزٍغً ؤما%. 40.66 ( . 17) ؾً في%  39.01 بيؿبت ْ%  60.44 بيؿبت( 18) ؾً في ُٞخمغ٦ْؼ
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٤ الُٗىت أٞغاص جىػَ٘ ًمثل( : 4)  ع٢م حضو٫  ت اليؿبت و الخ٨غاع و الضعاؾُت الؿىت ٞو .  اإلائٍى

 البُاهاث

 الضعاؾُت الؿىت
ً اإلاخٟى٢حن  اإلاخأزٍغ

ت اليؿبت الخ٨غاع ت اليؿبت الخ٨غاع اإلائٍى  اإلائٍى

%  52.20 95%  43.96 80 زاهىي  ألاولى ؾىت

ت الثاهُت ؾىت %  47.80 87%  56.04 102 زاهٍى

%  100 182%  100 182 اإلاجمٕى

ً و اإلاخٟى٢حن جىػَ٘ ًمثل( :3)  ع٢م ق٩ل .   الضعاؾُت الؿىت خؿاب ٖلى صعاؾُا اإلاخأزٍغ

 
 

٢ٓحن ؤن( 3) ع٢م الك٩ل مً ْ( 4) ع٢م الجض٫ْ  مً ًدبحن ٓاظضْن  اإلاخٟ %  56.04 بيؿبت الشاهٓي  الخٗلُم مً الشاهُت الؿىت في ًخ
ٓاث جلحها زم ْلى الؿى ٓاث ٚغاع ٖلى%  52.20 بيؿبت اإلاخإزٍغً ٞحها ١ًٟٓ   ؤجها ٖلى خحن في%  43.96 بيؿبت ألا  الشاهُت الؿى

٢ٓحن وؿبت اعجٟٗذ ٧لما مغخلخحن ٦ال في ٨ٖؿُت ٖال٢ت َىا٥ ؤي%. 47.80 بيؿبت  ال٨ٗـ ْ اإلاخإزٍغً وؿبت زًٟذ اإلاخٟ

. صحُذ
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 البُاهاث

 الخالت

ت اليؿبت الخ٨غاع  اإلائٍى

% 50 182 صعاؾُا اإلاخٟى٢حن اإلاغا٣َحن

ً اإلاغا٣َحن %  40.9 149 صعاؾُا اإلاخأزٍغ
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 أٞغاص جىػَ٘  ًمثل( :  5) ع٢م حضو٫ 
٤ الُٗىت الخأزغ و الخٟى١   خالت ٞو

ت اليؿبت و . اإلائٍى  الخ٨غاع و  الضعاس ي

 

ً و اإلاخٟى٢حن جىػَ٘ ًمثل(: 4) ع٢م ق٩ل . الضعاس ي الخأزغ و الخٟى١  خالت خؿاب ٖلى صعاؾُا اإلاخأزٍغ

 
٢ٓحن ج٨غاعاث ؤن( 4) ع٢م الك٩ل مً ْ( 5) ع٢م الجض٫ْ  مً ًدبحن  مً%(  50)                      بيؿبت( 182) بلٛذ صعاؾُا اإلاخٟ
 في اإلاخمضعؾحن مغا٣َحن مً%( 40.9) بيؿبت( 149) ال٩لُت الُٗىت في صعاؾُا اإلاخإزٍغً ج٨غاع بِىما٧ان ال٩لُت، الضعاؾت ُٖىت

 جصحُذ بٗض طل٪ ْ 10.00 ٌؿاْي  ؤْ ؤ٦بر الؿىٓي  مٗض٫ لضحهم الظًً)اإلاى٣ًحن َىا٥ خحن الشاهٓي،في الخٗلُم مغخلت
ٍٓت مٗضالتهم %(  9.1) بيؿبت( 33) بلى حؿاْي  التي ْ( الؿى

: اإلا٩اوي و الؼمني اإلاجا٫ جدضًض -3-3

ٓاظضجحن ُٖيخحن ٖلى ؤلازخُاع ٢ْ٘ ٍٓت بمضاعؽ مخ الًت الشاه ؾخٛغ٢ذ ْػْ، جحزي  ب
ُ
  15 مضتها ػمىُت ٞترة الضعاؾت َظٍ ا

ًا
ٓما  مً ً

ً ؤن ،٦ما2011 ؾبخمبر 29 بلى 11 مً بالخدضًض ْ ؾبخمبر قِغ با َب٣ا  ؤلازخباٍع  الٟترة في ٧لِا بمٗجى ؤي الؼمً هٟـ في ج٣ٍغ
٢ُٓذ هٟـ ؤُُٖذ ٦ما الهباخُت . ألا٢ؿام لجمُ٘ الخ

ً جُب٤ُ خضص ٢ض ٍٓاث 6في ؤلازخباٍع ٍٓتي:هي( الخٗلُمُت اإلااؾؿاث) زاه ٓمغ ْٞاَمت الجضًضة اإلاضًىت اإلاخ٣ىت زاه  بخحزي  وؿ

ٍٓتي ٓمي ؤٖمغ ْػْ،زاه ٍٓتي ،ْ بد٣ٍُؼغث بهالح ؤٖمغ ْ ج ٓلي الغخمان ٖبض زاه ٓام ْ اًل .  اًغازً هار بإعبٗاء ؤخؿً ز

:  البُاهاث لجم٘ اإلاٗخمضة ألاصواث -3-4
ٖٓت ٖلى الضعاؾت َظٍ في اٖخمضث ل٣ض ْاث مً مجم ٫ٓ  مً للخم٨ً الٓؾاثل ْ ألاص ٓماث ٖلى الحه ٫ٓ  البُاهاث ْ اإلاٗل  خ

ٕٓ  .مدمض هللا ٖبض ٖاص٫ جغظمت( 1990) قغوحغ لؿُضوي بالىٟـ الث٣ت م٣ُاؽ : -في جخمشل الضعاؾت مٓي

 . بالبل ظباعي  الجىُضي  ج٣ىحن ْ حٗضًل(   1974) بىعو لهجري  الضعاس ي الخىا٤ٞ ازخباع -

 .اإلاضعؾُت ال٨كٝٓ -
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: الضعاس ي الخىا٤ٞ ازخباع -3-4-1

اصي ٢ام ٓعاٍ بدشّ في جُب٣ُّ ْ اإلا٣ُاؽ بةٖضاص بالبل الٍؼ خماص ْطل٪ ،(1964) ٖام للض٦خ ٓا٤ٞ ازخباع ٖلى باإٖل  الضعاسخي الخ

ٓعْ َجري  بٖضاص الجامٗاث، لُلبّ ٓن  ْ ؤلازخباع بلى مىّ ؤلاؾخبُان بلى ؤ٢غب َٓ ْ ب : ْهي ؤبٗاص ؾبٗت مً اإلا٣ُاؽ ًخ٩
٣ت الضعاؾت، هدى الاججاٍ ؤلاحخماعي، اليكاٍ باألؾاجظة،أوحه بالؼمالء،الٗال٢ت الٗال٢ت  جىُٓم الاؾخظ٧اع، ٍَغ

.  الضعاس ي الى٢ذ،الخٟى١ 

٣ت - : الضعاس ي الخىا٤ٞ ازخباع جصخُذ ٍَغ
ٓا٤ٞ ٖلى صالت ٖلُّ ؤلاظابت ٧اهذ بطا ْاخضة صعظت ؾاا٫ ٧ل ٌُٗي  ٖلى صالت ٖلُّ ؤلاظابت ٧اهذ بطا نٟغ ْ الؿٓي  الخ

ٓا٤ٞ : الخالي هدٓ ٖلى هي ْ ، الؿلبُت ْ ؤلاًجابُت الٗباعاث بلى ؤلازخباع ًهى٠ بخالي ْ الؿٓي  ٚحر الخ

ٕٓ بن ٓا٣ّٞ صعظت ٖلى جض٫ الُالب ٖلحها ًدهل التي الضعظاث مجم  بظل٪ لئلزخباع ال٩لُت الضعظت جمشل التي الضعاسخي،ْ ج

ْح ٓا٤ٞ ؤلازخباع جُب٤ُ ،ًخم الضعاؾت َظٍ في ْ.صعظت 73-0 بحن ما ؤلازخباع صعظت جترا  البِئت خؿب اإلا٠ُ٨ الضعاسخي الخ

ت ت الخهاثو لّ خؿاب بٗض طل٪ ْ الجؼاثٍغ ٓمتًر ٓعة جدضًض ْ(  ؤلاؾخُالُٖت الضعاؾت بٗض ؤي)  الؿ٩ُ .  لّ الجهاثُت اله

:  بالىٟـ الث٣ت م٣ُاؽ -3-4-2

 ٖٝغ . لِا ْج٣ُُمّ بىٟؿّ الٟغص ز٣ت ل٣ُاؽ ْطل٪(  Sidney Shrauger( )1990)قغوحغ ًضويؽ ألانل في اإلا٣ُاؽ َظا ؤٖض

ٓا٠٢ م٘ بٟاٖلُت ًخٗامل ؤن ٖلى ٢ْضعجّ مِاعجّ ؤْ ل٨ٟاءجّ الٟغص بصعا٥ ؤجها ٖلى بالىٟـ الش٣ت  ٖىض َضٝ ٢ْض .اإلاسخلٟت اإلا

 .عوػهبرج م٣ُاؽ Rosenberg .الظاث لخ٣ضًغ مشل ٖالمي هُا١ ٖلى ٌؿخسضم ؤن اإلا٣ُاؽ لِظا جهمُمّ

 لُهبذ الٗاملي الخدلُل بةظغاء اإلا٣جن اإلاترظم - ٢ُام ٖىض مجها ؾذ بؾدبٗاص جم ٖباعة 54 مً ألانلي ق٩لّ في اإلا٣ُاؽ ٍْخإل٠

ٓظض ؾلبي، آلازغ ْالىه٠ بًجابي ههِٟا ٖباعة، 48 الحالي ق٩لِا في اإلا٣ُاؽ مجها ًخإل٠ التي الٗباعاث ٖضص بظل٪  ٧ل ؤمام ً
ا جىُب٤) هي ازخُاعاث زمؿت مجها ا جىُب٤ ال – ما خض بلى جىُب٤ – ٦بحرة بضعظت جىُب٤ – جمامًا ا جىُب٤ ال - ٦شحرًا

ًا
 اإلاشا٫ ْ( بَال٢

: طل٪ ًٓضح الخالي

 

 

 

 الٗباعاث البىىص ال٣ٟغاث

 ال وٗم

 0 1. 73-71-70-67-64-63-61-60-57-54-53-48-44-42-40-29-28-25-15-13-11-8-1 ؤلاًجابُت

-33-32-31-30-27-26-24-23-22-21-20-19-18-17-16-14-12-10-9-7-6-5-4-3-2 الؿلبُت
34-35-36-37-38-39-41-43-45-46-47-49-50-51-52-55-56-58-59-62-65-66-68-
69  .
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ْح بظل٪  بالىٟـ الش٣ت مً مغجٟ٘ مٗض٫ ٖلى اإلاغجٟٗت الضعظت ْجض٫ ، صعظت 192 - نٟغ بحن للم٣ُاؽ ال٩لُت الضعظت جترا

ٓظض ال .صحُذ ْال٨ٗـ ٓػٕ ْ.اإلا٣ُاؽ ًٖ لئلظابت مدضص ٢ْذ ً  م٘ الخدضر:  هي ْ ؤبٗاص ؾخت ٖلى اإلا٣ُاؽ ٖباعاث جخ
ً  َظٍ ْفي، الغوماوؿُت الٗال٢اث ، ألا٧اصًمي ،ألاصاء الخٟاؤ٫  و الجؿمي،الاًجابُت اإلآهغ ،الاحخماعي الخٟاٖل ،آلازٍغ

ت البِئت خؿب اإلا٠ُ٨ بالىٟـ الش٣ت اإلا٣ُاؽ جُب٤ُ ،ًخم الضعاؾت ت الخهاثو لّ خؿاب بٗض طل٪ ْ الجؼاثٍغ ٓمتًر )  الؿ٩ُ
ٓعة جدضًض ْ(  ؤلاؾخُالُٖت الضعاؾت بٗض ؤي  . لّ الجهاثُت اله

: اإلاضعؾُت ال٨كىٝ -3-4-3
ْاث بخضٔ اإلاضعؾُت ال٨كٝٓ حٗخبر  مضاع ٖلى للخلمُظ ج٣ضًغ صعظت ْ الضعاسخي الخدهُل صعظت ٖلى للخٗبحر حؿخسضم ألاص

ٓا٫ ٓلّ مىظ)  الضعاؾُت الؿىت َ ظّ ختى اإلاضعؾت بلى صز ٓػَِٗا ًخم ْ ،( زْغ  .ٞهل ٧ل في ج

ٜ ئحغاءاث -3-5 :  البُاهاث جَٟغ
ٓا٤ٞ ؤلازخباع اؾخماعاث ظم٘ بٗض ٜ ْ جغجِب جم ، بالىٟـ الش٣ت اإلا٣ُاؽ ْ الضعاسخي الخ  مخٛحراث خؿب آلُا البُاهاث جَٟغ

ا الضعاؾت ٣ت ٣ًْْٞا ً جصحُذ لٍُغ ٓلت اإلاخٛحراث بترمحز ْطل٪ ؤلازخباٍع  جدلُل ًخم مىّ ،ْ ٖلحها اإلاخدهل الضعظاث صزل لؿِ

خماص الىخاثج ْاث ٖلى باإٖل ٓم ؤلاخهاجي  بغهامج  في اإلاخمشلت ؤلاخهاثُت ألاص  (. spss) ؤلاظخماُٖت للٗل

 : اإلاؿخٗملت ؤلاخهاةُت ألاؾالُب -3-6

جٓء جم
ّ
ْاث بلى الضعاؾت َظٍ في الل  ؤَضاٝ يٓء في اإلا٣اًِـ جُب٤ُ بٗض ٖلحها اإلاخدهل البُاهاث إلاٗالجت ؤلاخهاثُت ألاص

يِا، الضعاؾت خماص مٗالجتها جم البُاهاث ظم٘ ْبٗض ْمىهجِا ْْٞغ  ؤلاخهاتي البرهامج :الخالي الاخهاجي الاؾلٓب ٖلى باإٖل

SPSS ا ْ البُاهاث جدلُل ٖلى ٌٗمل الظي  .بض٢ت ْ ؤؾٕغ بك٩ل جٟؿحَر

 : الضعاؾت بٟغيُاث الخانت الىخاةج مىا٢كت و جدلُل و ٖغى -2

ْلى الٟغيُاث ازخُاع مً الٛغى بن ً بحن الٗال٢ت جدضًض َٓ الشاهُت ْ ألا ٢ٓحن) الُٗيخحن ل٨ال اإلاخٛحًر  اإلاخإزٍغً ْ اإلاخٟ

ِاع بحرؾىن  اعجباٍ مٗامل اؾخسضام جم ٣ٞض( صعاؾُا ٔ  ٖىض للٗال٢ت ؤلاخهاثُت الضاللت إْل  .0.01 الضاللت مؿخٓ

ٓن  الاعجباٍ مٗامل خؿاب بٗض : ألاولى الٟغيُت مً الخد٤٣ -3-1 ٓا٤ٞ ْ بالىٟـ الش٣ت بحن بحرؾ  لضٔ الضعاسخي الخ
٢ٓحن اإلاغا٣َحن : الخالُت الىخاثج بلى جٓنل جم الشاهٓي  الخٗلُم في اإلاخٟ
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-31-28-26-22-21-19-16-15-10-9-6-5-4-1 الاًجابُت
32-35-36-37-40-41-42-44-45-47. 
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 .صعاؾُا اإلاخٟى٢حن اإلاغا٣َحن لضي الضعاس ي الخىا٤ٞ و بالىٟـ الث٣ت لٗال٢ت ؤلاخهاةُت الضاللت ًمثل(: 6) ع٢م حضو٫ 

 البُاهاث
 ألاولى الٟغيُت

 الضاللت مؿخىي  اإلادؿىبت ع الُٗىت

 لضي الضعاس ي الخىا٤ٞ و بالىٟـ الث٣ت بحن ٖال٢ت َىا٥
 الثاهىي  الخٗلُم مغخلت في اإلاخٟى٢حن اإلاغا٣َحن

182 0.346 0.01 

ٓص( 6) ع٢م الجض٫ْ  زال٫ مً ًخطح ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ْظ ٓا٤ٞ ْ بالىٟـ الش٣ت بحن يُٟٗت ْ م  لضٔ الضعاسخي الخ

٢ٓحن اإلاغا٣َحن ٔ  ٖىض بخهاثُا صالت هي ْ( 0.346) حؿاْي ( ع) ٢ُمت خُض الشاهٓي  الخٗلُم مغخلت في صعاؾُا اإلاخٟ  الضاللت مؿخٓ
0.01 .
 : الثاهُت الٟغيُت مً الخد٤٣ -3-2

ً اإلاغا٣َحن لضي الضعاس ي الخىا٤ٞ و بالىٟـ الث٣ت لٗال٢ت ؤلاخهاةُت الضاللت ًمثل(: 7) ع٢م حضو٫   .صعاؾُا اإلاخأزٍغ

 البُاهاث
 الثاهُت الٟغيُت

 الضاللت مؿخىي  اإلادؿىبت ع الُٗىت

 لضي الضعاس ي الخىا٤ٞ و بالىٟـ الث٣ت بحن ٖال٢ت َىا٥
ً اإلاغا٣َحن  الثاهىي  الخٗلُم مغخلت في اإلاخأزٍغ

149 0.920 0.01 

ٓن  اعجباٍ مٗامل جدلُل هخاثج حكحر ٓا٤ٞ ْ بالىٟـ الش٣ت بحن الٗال٢ت لحؿاب بحرؾ   اإلاخإزٍغً اإلاغا٣َحن لضٔ الضعاسخي الخ

ٓص ،بلى( 7) ع٢م بالجض٫ْ  ؤٖالٍ مبحن َٓ ٦ما  ٖىض صالت ٢ُمت هي ْ( 0.920) ٢ُمت الاعجباٍ مٗامل بلٜ خُض صالت ٖال٢ت ْظ

 ٔ ٓص ٖلى ًض٫ مما 0.01 مؿخٓ ٍٓت اعجباَُت ٖال٢ت ْظ .  َغصي ظضا ٢

ْلحن ؤٖالٍ اإلآضحت الىخاثج جبحن ٓص بلى( 7) ْ( 6) ع٢م بالجض ٓا٤ٞ ْ بالىٟـ الش٣ت بحن بخهاثُا اعجباَُت ٖال٢ت ْظ  الضعاسخي الخ

٢ٓحن  اإلاخمضعؾحن اإلاغا٣َحن لضٔ .  صعاؾُا اإلاخإزٍغً ْ اإلاخٟ

 ؤظل مً الالػمت ال٨ُُٟت الٗملُاث ْ بالخٛحراث ال٣ُام ٖلى ٢اصع ،هجضٍ بىٟؿّ ٖالُت بش٣ت ًخمخ٘ الظي اإلاخمضعؽ ٞاإلاغا٤َ
 ٫ٓ ٓا٤ٞ خالت بلى الٓن ٓع  ٖلى الحغم في جخمشل ْالتي الضعاسخي الخ ؽ خً ٢ٓذ ،جىُٓم الكغح ؤزىاء ،الاهدباٍ الضْع  ال
٣ت للضعاؾت بت اإلاىا٢كت في ،اإلاكاع٦ت الاؾخظ٧اع ،ٍَغ  م٘ ،ْ الؼمالء م٘ ناص٢ت ٖال٢اث ب٢امت الضعاؾت هدٓ اإلاُل ؤْ ،الٚغ
ٓاهحن ْ ألهٓمت ،الاههُإ اإلاخباص٫ الاخترام ٖلى ٢اثمت ألاؾخاط ٍٓت،ْ ٢ ٓا٣ُٞت الٗملُاث َظٍ ٧ل الشاه  جد٤ُ٣ في حؿاَم الخ

ٓاع في الىجاح ْ الجُض الضعاسخي الخدهُل . الضعاسخي اإلاك

ٓا٤ٞ ْ بالىٟـ الش٣ت بحن ٖال٢ت َبُٗت َاوؽ واػي  ْجغظ٘  ٦ؿب ٖلى الخلمُظ مؿاٖضة ٞٗلُّ ألاؾخاط بلى الضعاسخي الخ
ت م٘ الخضَعـ ٖملُت لخدٍغ٪ ؤلاعاصة زل٤ ٖلى مؿاٖضجّ ْ الضعاسخي اإلاجا٫ في الاؾخ٣اللُت  َضٝ ْهي ال٣اثلت ال٣اٖضة مٗٞغ

ٍٓت ٧ل ٠ ؤن ألاؾخاط ٖلى ًجب ٦ما".هخٗلم ٧ي هخٗلم"  زاه ؿُت ؤوكُخّ ًً٘ ْ ًْٓ  ٖىض اًجابُت خُت ججغبت لبىاء الخضَع
َْٗمل الخالمُظ ُت ٢ضعاتهم ازاعة ٖلى ،  الخلمُظ في ًسل٤ مما لضحهم ألاها ًضٖم ْ بإهٟؿِم ز٣تهم ٞٗال ٌٗؼػ  ما ،َظا اإلاٗٞغ

ح ُّٞ ًىمي ،ْ ٖاإلاّ ْ ْا٢ّٗ ٖلى الؿُُغة ٖلى ال٣ضعة ت ال٣ُاصة ْ اإلاباصعة ْع ُت الٗملُت في ال٨ٍٟغ .  اإلاٗٞغ
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ْع  لِا  اإلاىاهج َبُٗت طل٪ ظاهب ْبلى ًٍٓ ْ بىاء في َام ص  ٢ُم مً اإلاىاهج َظٍ جدملّ ما زال٫ مً طل٪ ْ الخلمُظ شخهُت ج٩
٫ٓ  م٘ الضعاؾُت البرامج جالثم مضٔ طل٪ بلى ًًاٝ ،ْ ٖلمُت ْ زلُٟت  ،ٞةهّ الخالثم َظا جد٤٣ ٞةطا الخالمُظ ٢ضعاث ْ مُ

٘ بلى ًاصي ٔ  مً الٞغ  الخالثم َظا ٢ل ؤْ بوٗضم بطا ،ؤما( صعاؾت) الضعاسخي الخ١ٟٓ  ْ الاهجاػ صاُٞٗت م٘ الىٟـ في الش٣ت مؿخٓ
ٓا٤ٞ ٖضم بلى خخما ًاصي ،ٞةهّ الضعاؾُت البرامج ْ الخلمُظ ٢ضعاث بحن  الٟكل زم العجؼ بلى بّ ًضٞ٘ مما الضعاسخي الخ

. الضعاسخي

ًٍٓ ْ بىاء في ْاضحا جإزحرا اإلاضعؾُت للبِئت ْؤًًا ْع  ًبرػ ْ جالمُظَا شخهُت ج٩  َبُٗت ْ ،الؼمالء اإلاٗلم زال٫ مً اإلاضعؾت ص
 زال٫ ْ الضعؽ ٢اٖت في الحاؾم الٗىهغ اإلاٗلم ٌك٩ل خُض آلازغ ًٖ ؤَمُت ٣ًل ال ٖامل ٧ل ْ اإلاضعؾُت ؤلاصاعة ْ اإلاىاهج

.  الضعاسخي اليكاٍ

 الىبهاوي و عػ١ صعاؾت مجها ًظ٦غ ،ْ بدٓر ْ صعاؾاث بلُّ اهتهذ ما م٘ الضعاؾت َظٍ في ٖلحها اإلاخدهل الىخاثج حؿاْث ْبهظا

ٓا٤ٞ اإلاخٛحراث مً ٚحر ْ بالىٟـ الش٣ت بحن الٗال٢ت ًٖ لل٨ك٠ صعاؾت( 1999)  اله٠ ،الجيـ الضعاسخي ٧الخ

ٓامِا ُٖىت ٖلى الضعاؾت اقخملذ ٢ض الضعاسخي،ْ الضعاسخي،الخسهو البت،ْ َالبا( 460) ٢  ل٣ُاؽ ؤٖضٍ م٣ُاؽ اؾخسضم َْ
ٓا٤ٞ م٣ُاؽ الىٟـ،ْ الش٣ت ٓص بلى الضعاؾت جٓنلذ ،ْ الضعاسخي للخ ٓظبت اعجباَُت ٖال٢ت ْظ  بالىٟـ الش٣ت بحن صالت ْ م

ٓا٤ٞ ٓص الضعاسخي،ْ ْالخ ١ ْظ ٓع  لهالح بالىٟـ الش٣ت في بخهاثُت صاللت طاث ْٞغ ٓظض ال ،ْ الظ٧ ١ ج  صاللت طاث ْٞغ

 .  الضعاسخي الخسهو ْ اإلاضعسخي اله٠ إلاخٛحراث جبٗا بالىٟـ الش٣ت في بخهاثُت

ج بلحها جٓنل الىخاثج هٟـ ْ ٓص ٖلى صلذ خُض( 2004) ال٨ىضي هللا ٖبض و الٛجزي  ٍٞغ َٓغي  اعجباٍ ْظ  الخدهُل بحن صا٫ ظ
ٓع  لضٔ بالىٟـ الش٣ت ْ الضعاسخي ٓهذ خُض ، الٟهلحن هٓام في ؤلاهار ْ الظ٧ الباث َالب( 1410)  مً صعاؾت ُٖىت ٧  مً َْ
 السجالث ْا٢٘ مً الضعاسخي الخدهُل مٗض٫ ٖلى خهل ْ بالىٟـ الش٣ت م٣ُاؽ ٖلحها َب٤ ْ الشاهٓي  الخٗلُم اإلاغخلت

٘ ؤن ًم٨ً البرهامج َظا مشل بن بخالي ْ اإلاضعؾُت، ٔ  مً ًٞغ الء جدهُل مؿخٓ  ز٣تهم مً ًىمي ْ ًدؿً ْ  الُالب َْا

.  بىٟؿِم

غ ٦ىجل و باعون صعاؾاث ؤْضحذ ْ ٓا٤ٞ صلُل بالىٟـ الش٣ت ،ؤن َاهؼبحٚر  الىٟؿُت بالصحت اإلاغجبِ ،ْ الؿٓي  الحؿً الخ
ٓا٢ُٗت ْ ألانالت ْ ألاصاء ْ ٓع  ْ الخ٨ٟحر في ال ٍٓت ْ بال٨ٟاءة الكٗ  خؿً ْ ألاػماث جدمل ٖلى ال٣ضعة ،ْ اليكاٍ ْ الحُ

 .  ٞحها الخهٝغ

                                                           
1
، ملخص مذكرة مقدمة لنيل شهادة  "االجتماعي و عالقتو باتجاىات المراىق نحو الدراسة -التوافق النفسي "(:2006-2005)طاكس كازم  - 

 .51،صاجلزائر ،ادلاجستًن يف علم النفس االجتماعي، جبامعة بوزريعة
لتنمية للمكتب الثقة بالنفس في المجال األكاديمي و عالقتها ببعض المتغيرات ، مجلة التربية و ا"(: 1999)رضا رزؽ ك ىالؿ النبهاين  - 2

. 127،صالقاىرة،18،السنة السابعة،العدد "االستشاري للخدمات التربوية
الثقة بالنفس و انفعال الغضب لدى عينة من طالب و طالبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة و "(: 2006)مناؿ بنت زلمد بن عمر السقاؼ  - 3

جامعة أـ ،متطلب تكميلي لنيل درجة ادلاجستًن يف علم النفس ختصص إرشاد نفسي ،حبث مقدـ لقسم علم النفس"جامعة أم القرى بمكة المكرمة
. 71،صالقرل

دافع االنجاز و عالقتو بالقلق و االكتئاب و الثقة بالنفس لدى الموظفين الكويتيين و غير الكويتيين في "(: 2000)عويد سلطاف ادلشعاف  - 4
. 22،ص ، احلولية العشركف،الكويت139االجتماعية، جامعة الكويت، الرسالة كليات اآلداب ك العلـو ح، "القطاع الحكومي



 

 
 

 

 

    2015 –  ٞبراًغ    : 05الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  
 

196 

ٓص بزباث ًم٨ً ْبهظا  لٗامل ؤّن  بال  الخدهُلُت هخاثجّ زال٫ مً ٖضمِا مً ْ اإلاخمضعؽ اإلاغا٤َ لضٔ بالىٟـ الش٣ت ْظ
ٓظُت الخٛحراث ٓل بخّ مشال هدٓ ج٨ٟحٍر ْ اَخمامّ ًغ٦ؼ ججٗلّ جإزحر اإلاغخلت َظٍ في اإلاغا٤َ ٖلى جُغؤ التي الىٟؿُت ْ الٟحًز  ٚع

ٌ ٦ما ، بظاجّ الاؾخ٣ال٫ في ٓظّ التي الاهخ٣اصاث ًٞغ ٓاء آلازٍغً َٝغ مً بلُّ ج  ال٣ل٤ ٦شحر ُٞهبذ ، ؤؾخاطٍ ؤْ ْالض مً ؾ
ٓجغ ْ ٓا٤ٞ جد٤ُ٣ ٌؿخُُ٘ ال زم مً ْ صعاؾخّ في بَما٫ َظا ًٖ ًىجغ ،ْ بىٟؿّ ز٣خّ ج٠ًٗ مىّ ،ْ الاهٟٗا٫ ْ الخ  الخ

.  الضعاسخي ْ  الىٟسخي

ٓع  ؤن ٖالم أبى ًٓضح ْ  ْ  الاظخماُٖت ْ الىٟؿُت ٦ٟاًخّ ًٖ اإلاغا٤َ ًيخاب الظي ال٣ل٤ هدُجت بالىٟـ الش٣ت بٗضم الكٗ
ٓع  َظا ْمت ي٠ٗ مً ظؼثُا ًإحي الكٗ  اإلاغا٤َ ٖلى اإلاؿخمغة الاظخماُٖت الًٍٛٓ مً ْ ، الٟترة َظٍ في الجؿمُت اإلا٣ا

ض لاليُإل لُاث مً باإلاٍؼ ٓاظباث ْ اإلاؿْا  .  ال

ٓاز٤ اإلاخمضعؽ ،اإلاغا٤َ ٖلُّ ْ ْهُت ٌكٗغ ؤن صْن  الى٣اثو ْ الاهخ٣اصاث ٧ل ًخ٣بل ، هٟؿّ مً ال  بهما ،ْ الى٣و ؤْ بالض
ح زل٤ ٖلى صاثما ٌٗمل خماص ْ اإلاباصعة ْع ٓلض مما الىٟـ ٖلى الٖا ٓا٤ٞ جد٤ُ٣ ٖلى ال٣ضعة لضًّ ً  ْٖلى اإلاضعسخي اإلادُِ م٘ الخ

٘ ،بالخالي الضعاسخي الاهجاػ ٓاٍ مً ًٞغ  صعاؾُا اإلاخإزغ ٚغاع ٖلى صعاؾُا اإلاخ١ٟٓ  ٖىض ؤ٦ثر هجضٍ ما َظا ْ.  الخدهُلي مؿخ

ٓاظِت صْن  ٌؿدؿلم الظي ٓباث جهضي ْ م ٓاظِِا التي للهٗ .  ُّٞ الش٣ت ل٠ًٗ طل٪ ً

٫ٓ  ًم٨ً مىّ ْ ٓا٤ٞ جد٤ُ٣ مً لضًّ ػاص اإلاخمضعؽ اإلاغا٤َ ٖىض بالىٟـ الش٣ت ػاصث ٧لما ، ال٣  .صحُذ ال٨ٗـ ْ الضعاسخي الخ

ْلى الٟغيُت جد٣٣ذ: الٗام الاؾخيخاج ٓا٤ٞ ْ بالىٟـ الش٣ت بحن اعجباَُت ٖال٢ت َىا٥ ؤن مٟاصَا التي الشاهُت ْ ألا  الخ
٢ٓحن اإلاغا٣َحن لضٔ الضعاسخي ٓص ، الشاهٓي  الخٗلُم مغخلت في صعاؾُا اإلاخإزٍغً ْ اإلاخٟ  اإلاخمضعؽ اإلاغا٤َ شخهُت بلى طل٪ ٌٗ
ٔ  ًخه٠ صعاؾُا اإلاخ١ٟٓ  ٓم إلعجباَّ هدُجت بالىٟـ الش٣ت مً ٖالي بمؿخٓ ْعا جلٗب ؤجها ،ْ لظاجّ اًجابي بمِٟ  ْ ٦بحرا ص
٠٢ٓ في خاؾما ٓاء اإلاك٨الث بػاء اإلاخمضعؽ اإلاغا٤َ م  ،اإلاضعؾُت ،الىٟؿُت الاظخماُٖت الصحُت بمك٨الث اإلاخٗل٣ت ؾ

ٓا٣ُٞت ْ لّ اإلانهي ْ الخٗلُمي باإلاؿخ٣بل اإلاخٗل٣ت ،ْ ،الٗاَُٟت ٣ّ حٗترى التي الخ  َظا ْ لىٟؿّ عؾمِا التي ؤَضاّٞ ْ ٍَغ
ٓا٤ٞ لخد٤ُ٣ ٓا٤ٞ جد٤ُ٣ مً ًخم٨ً بالخالي ْ الاظخماعي ْ الىٟسخي الخ  الضعاسخي جدهُلّ زال٫ مً طل٪ ًِٓغ ،ْ الضعاسخي الخ

 . الجُض

ٓن  صعاؾُا اإلاخإزغ ،ٞاإلاغا٤َ ألاؾاؽ َظا ٖلى ٓعة ٩ً ٍٓا مىٗؼال ،ُٞهبذ طاجّ ًٖ ؾلبُت ن ٓجغا ٢ل٣ا ،مىُ ْالتي ْمخ  ج٠٣ ،
 مشال جمىّٗ ،بط الضعاسخي الخدهُل ٖلى ًازغ َظا بالىٟـ،ْ الش٣ت ٣ٞضان لّ ٌؿبب مما بم٩اهاجّ ْ ٢ضعاجّ بِْاع ؤمام خاظؼا

ؽ،ْ ًٖ ،الاؾخٟؿاع ألاؾئلت َغح مً  ي٠ٗ بلى بّ جاصي مما ألا٧اصًمي ألصاء الخجاْب ٖضم ْ الهمذ ًًٟل ججٗلّ الضْع

ٓاٍ ٓا٤ٞ جد٤ُ٣ ٖضم بلى بخالي ْ الضعاسخي مؿخ .  الضعاسخي الخ

ٓا٤ٞ اإلاخمضعؽ للمغا٤َ بالىٟـ الش٣ت ،حؿم٘ ٖلُّ ْ ٦ّٓ حٗضًل ٖلى حؿاٖضٍ مما ، اإلاضعؾُت البِئت م٘ ْ هٟؿّ م٘ بخ  ؾل
ْهُت ؤْ بى٣و ٌكٗغ ؤن صْن  ٓاَبّ بِْاع في ٦ظل٪ ، بض ح ج٨ؿبّ ْ ٢ضعاجّ ْ بم٩اهاجّ ْ م  اجساط ٖلى ال٣ضعة ْ اإلاباصعة ْع

ٓاظِت ال٣غاع ٓباث ْ اإلاك٨الث إلا . الضعاسخي مؿاٍع ح٤ُٗ التي الهٗ

                                                           
،مؤسسة علي الصباح جراح،الكويت "و الجامعية قياس الثقة بالنفس عند الطالبات في مراحل الدراسة الثانوية "(:1978)العادؿ زلمد أبو عالـ  - 1

 .3،ص
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٫ٓ  ًم٨ً مىّ ْ ٓا٤ٞ جد٤ُ٣ مً ًخم٨ً صعاؾُا اإلاخ١ٟٓ  اإلاخمضعؽ ٞاإلاغا٤َ ، ال٣ ٓص ْ الضعاسخي الخ  بؿمت ًدؿم ؤهّ طل٪ ٌٗ
ٓا٤ٞ جد٤ُ٣ في ألاؾاؾُت الغ٧اثؼ مً حٗض التي  ْ ؤال زانت بهٟت الضعاسخي مؿاٍع في الىجاح ْ ، لّ الاظخماعي ْ الىٟسخي الخ

ٓن  التي ، بالىٟـ  الش٣ت هي . صعاؾُا اإلاخإزغ اإلاغا٤َ لضٔ ظضا يُٟٗت ج٩

 :ًلي بما الباخشت جٓصخى مىا٢كتها، ْ الضعاؾت هخاثج ٖغى زال٫ مً:الضعاؾت ا٢تراخاث

 .بٗضَا ْ اإلاغا٣َت ٞتر زال٫ جىمُتها ٖلى الٗمل ْ الُٟل لضٔ بالىٟـ الش٣ت ٚغؽ ٖلى الحغم -
ٓالضًً جِٟم -  ؤلاخباَاث بلى حٍٗغًِم ٖضم ،ْ اإلاغا٣َت هي ْ الحؿاؾت اإلاغخلت َظٍ في زانت ٖلحهم الحٟاّ ْ ألبىائهم ال

ٓٞغ ْ الىٟؿُت  . لضحهم ال٣ٗلُت ْ الىٟؿُت ال٣ضعاث جىمُت ،ْ للضعاؾت اإلاىاؾب الجٓ ج
ٓٞحر -  ،ْ ٢ؿم ٧ل في الخالمُظ ٖضص بخسٌُٟ طل٪ ْ الا٦خٓاّ مً الخ٣لُل مشل للخمضعؽ اإلاىاؾب ْ اإلاالثم الجٓ ج

ٓعة ْ اإلاىاؾبت اإلاىاهج اؾخسضام ت حؿمذ التي اإلاخُ  اإلاباصعة ٖلى ال٣ضعة لضحهم هىمي ختى للخالمُظ ؤلابضإ ْ الابخ٩اع بدٍغ

 .بخترامِا ْ الٟغصًت
 مغاٖاة صْن  مغاصَا جدهُل ٖلى الخالمُظ جخدمل ،التي ٣ِٞ اإلاىهج ٖلى اَخمامِا جغ٦ؼ ؤال الخٗلُمُت اإلااؾؿاث ٖلى ًجب -

 . للخٗلم ٢ابلُت ؤ٦ثر ججٗلّ اإلاغا٣َحن خاظاث مغاٖاة ،ألن الىٟؿُت خاظاتهم
 

 : زاجمت
ٓا٤ٞ ْ بالىٟـ الش٣ت ٖلى بالخٗٝغ  الضعاؾت ؾمدذ ٢ٓحن اإلاغا٣َحن لضٔ الضعاسخي الخ  مغخلت في صعاؾُا اإلاخإزٍغً ْ اإلاخٟ
ٓا٤ٞ لخد٤ُ٣ الىدُجت ،٩ٞاهذ الشاهٓي  الخٗلُم ٓص مً البض الضعاسخي الخ  ما َْظا اإلاخمضعؽ اإلاغا٤َ لضٔ بالىٟـ الش٣ت ْظ

 . الىجاح لُد٤٣ الٗامل َظا ا٦دؿاب بلى ٌؿعى ؤن صعاؾُا اإلاخإزغ اإلاغا٤َ ٖلى ،ٞلظا صعاؾُا اإلاخ١ٟٓ  لضٔ هلمؿّ

ٓا٤ٞ ٓا٤ٞ ٧ل قإن قإهّ الضعاسخي ٞالخ ٝ خؿب حٛحر ْ حُٛحر ٖملُت آزغ،َٓ ج  ؤن اإلاخمضعؽ اإلاغا٤َ ،ٞٗلى اإلاضعؾُت الْٓغ

٧ٓاجّ مً ًخٛحر ٛحر ؤن ال ،ْ ؤَضاّٞ ْ ،ؤٞٗالّ ؾل ٌُ ٝ  ظمُ٘ حُٛي ٖامت زانُت لِؿذ بالىٟـ الش٣ت ؤن ٦ْما. الْٓغ
ٓاهبّ،٣ٞض ٢ٓذ هٟـ في ْ الضعاسخي اإلاجا٫ في بالىٟـ بالش٣ت ًدؿم ظ  ٖال٢اجّ مشال الاظخماعي الخٟاٖل في بٗضمِا ٌكٗغ ال

ٓا٤ٞ جد٤ُ٣ في ْ الىٟؿُت صحخّ ٖلى طل٪ ًازغ ،مما باألؾخاط .  الخ

٫ٓ  ًم٨ً ألازحر، في ْ ة اإلاخمضعؽ،لضً٪ اإلاغا٤َ ًا ال٣ ؿخد٤ خ٣ُ٣ُت زْغ
ُ
تزاػ ح  الحُاة ٣ٖباث ْ إلاكا٧ل حؿمذ ،ٞال بها الٖا

ٓاء ٕؼ ؤن شخهُت ؤْ مضعؾُت ؾ  اًجابُا ْ مخٟاثال ،٨ًٞ جىا٢ًاث ْ نغاٖاث بمغخلت جمغ ؤه٪ زانت بىٟؿ٪ ز٣خ٪ جٖؼ
ٓا٤ٞ جد٤٣ ؾٝٓ مىّ ،ْ باآلزٍغً م٣اعهت صْن  بىٟؿ٪ هٟؿ٪ ج٣بل ْ ٖلُّ ؤهذ بما  ألاؾاؽ َٓ ْ الاظخماعي الىٟسخي الخ

ٓا٤ٞ لخد٤ُ٣ . الضعاسخي الخ

:  اإلاغاح٘ ٢اةمت

: ال٨خب -1

بي مدمض ؤخمض .1 ت اإلاغا٣َت،ألاؾـ و الىمى،الُٟىلت هٟـ ٖلم(:"2001) الٚؼ  صاع،"مٗالجتها ؾبل و اإلاك٨الث الىٍٓغ
غان ٓػَ٘،ألاعصن ْ لليكغ  َػ . الخ

ت و الاحخماُٖت اإلاك٨الث(:"1992) ظباعة ُُٖت ظباعة .2 ت صاع ،"التربٍى  .الجامُٗت اإلاٗٞغ



 

 
 

 

 

    2015 –  ٞبراًغ    : 05الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  
 

198 

ت الضعاؾت مغاخل في الُالباث ٖىض بالىٟـ الث٣ت ٢ُاؽ(: 1978) ٖالم ؤبٓ مدمض الٗاص٫ .3  ماؾؿت ،الجامُٗت و الثاهٍى

ٍٓذ الهباح ٖلي  الحضًض، الجامعي اإلا٨خب ،"الىٟؿُت الٟغص صخت صٖاةم(: "1987)  الِابِ الؿُض مدمض. ظغاح،ال٩

ت  .ؤلاؾ٨ىضٍع

 :الجامُٗت الغؾاةل -2

ٓص .4  ٚحر و صعاؾُا اإلاخٟى٢حن الُالب مً ُٖىت لضي الاهجاػ صاٞ٘ و بالىٟـ الث٣ت(:" 2003) الٗجزي  قاٌل بً ؾٗ

غ بمضًىت اإلاخىؾُت اإلاغخلت في الٗاصًحن ٓعة ٚحر ماظؿخحر عؾالت ،"ٖٖغ  جسهو الىٟـ ٖلم في اإلااظؿخحر صعظت لىُل ميك
ٔ  ؤم ظامٗت ، همٓ ٓصًت الٗغبُت اإلامل٨ت ، ال٣غ  . الؿٗ

٦ٓذ .5 ضٍ ؾلُمان ق ت اإلاضاعؽ مضًغاث و مضًغي  لضي ال٣ُاصي الىمِ و بالىٟـ الث٣ت(:" 1999) قٍغ  الخ٨ىمُت الثاهٍى

ٓعة ٚحر ماظؿخحر عؾالت ،"ٞلؿُحن قما٫ مداٞٓاث في  . الَٓىُت الىجاح ظامٗت ، ٞلؿُحن ميك

 مظ٦غة ملخو ،"الضعاؾت هدى اإلاغا٤َ باججاَاث ٖال٢خه و الاحخماعي -الىٟس ي الخىا٤ٞ(: "2006-2005)  ْاػي  َاْؽ .6
ٗت بجامٗت ، الاظخماعي الىٟـ ٖلم في اإلااظؿخحر قِاصة لىُل م٣ضمت ٓػَع  .الجؼاثغ ب

َٓاب ٖبض .7 ىبحن بحن الٟغ١ (: "2009)  الاهضًجاوي الضًً ٖهام مكغب بً ال  و اإلاش أحؼاء اؾخسضام في الٗاصًحن و اإلاَى

ت و اإلاخىؾُت اإلاغخلخحن َالب مً ُٖىت لضي الضعاس ي الخىا٤ٞ و اإلاك٨الث خل  صعاؾت ، "اإلا٨غمت م٨ت بمضًىت الثاهٍى
ٔ  ؤم بجامٗت الىٟـ ٖلم ل٣ؿم م٣ضمت ٓعاٍ صعظت لىُل ج٨مُلي مخُلب ال٣غ  هٟسخي، بعقاص جسهو الىٟـ ٖلم في الض٦خ

 .م٨غمت م٨ت

 لضي ألا٧اصًمُت و الاحخماُٖت اإلاخٛحراث بٌٗ و الضعاس ي الخىا٤ٞ بحن الٗال٢ت(:" 1990)ألاؾمغي  مدمض ؾٗض ٖلي .8

ٓعة ٚحر ماظؿخحر عؾالت ،"ال٣غي  أم حامٗت َالباث و َالب ٔ  ؤم ،ظامٗت ميك  .اإلا٨غمت م٨ت ، ال٣غ

ٍٓض .9 دُحن اإلاىْٟحن لضي بالىٟـ الث٣ت و الا٦خئاب و بال٣ل٤ ٖال٢خه و الاهجاػ صاٞ٘( : 2000) اإلاكٗان ؾلُان ٖ  و ال٨ٍى

دُحن ٚحر ٓلُاث ، الخ٨ىمي ال٣ُإ في ال٨ٍى ٓم ْ آلاصاب خ ٍٓذ ظامٗت ، الاظخماُٖت الٗل ٓلُت ، 139 الغؾالت ، ال٩  الح

ٍٓذ ن،ال٩  . الٗكْغ

 حامٗت َالباث و َالب مً ُٖىت لضي الًٛب اهٟٗا٫ و بالىٟـ الث٣ت(:"2006) الؿ٣اٝ ٖمغ بً مدمض بيذ مىا٫ .10

ؼ ٖبض اإلال٪  صعظت لىُل ج٨مُلي مخُلب الىٟـ ٖلم ل٣ؿم م٣ضم بدض ،"اإلا٨غمت بم٨ت ال٣غي  أم حامٗت و بجضة الٍٗؼ
ٔ  ؤم هٟسخي،ظامٗت بعقاص جسهو الىٟـ ٖلم في اإلااظؿخحر  .ال٣غ

 :الضوعٍاث و مجاالث-3

ٓعي عقاص .11  الىٟـ، ٖلم مجلت ،"الضعاس ي بالخىا٤ٞ  الهلت طاث الاحخماُٖت الىٟؿُت الٗىامل بٌٗ(: "1996)  مجه
 . ال٣اَغة ،38 الٗضص

 ْ التربُت مجلت ،" اإلاخٛحراث ببٌٗ ٖال٢تها و ألا٧اصًمي اإلاجا٫ في بالىٟـ الث٣ت(:" 1999) الىبهاوي َال٫ ْ عػ١ عيا .12
ٍٓت للخضماث الاؾدكاعي  للم٨خب الخىمُت  . ،ال٣اَغة127م18 الٗضص الؿابٗت، ،الؿىت الترب

ت(: 1974-1973)  الشاهٓي  الابخضاجي الخٗلُم ْػاعة .13 ًٍٓ مضًٍغ ت اإلاضعؾت زاعط التربُت ْ الخ٩ ُت اإلاضًٍغ ًٍٓ الٟٖغ  .للخ٩
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Introduction 

Perception process is responsible for organizing and interpreting individual feelings. When an individual 
pays attention to his feelings , he  starts a conscious effort to organize and classify information conceptually 
and significantly (Rezaeeian ,2003). 

Researchers and scholars have been interested in studying corporate justice perception and it has become 
one of the main subjects of corporate behavior and industrial psychology (Kepranzow , 1997). 

An individual’s attitude to his work indicates his positive or negative evaluation of different aspects of his 
working place. Most researches on  corporate behavior are related to these three attitudes : job satisfaction 
, job dependency , and corporate commitment ( Parsaeeian and A’rabi , 1999 , 280). 

Statistics show that stress and its side effects will cause the loss of hundreds of working days annually and 
almost one million people every day avoid going to work because of deceases and disorders (Alavi and et 
al , 2008). 

Models and definitions 

Equity Perception 

Equity perception is the theme of a theory which was raised by J. Stacy Adams in 1990s  in the field of 
corporate behavior. It means to perceive and to feel that we have the same income and rewards  that 
others do (Mehdad , 2008). 

Adam’s equity theory is one of the most famous and prominent theories of social exchange processes. This 
theory is related to enhancing our perception of behaving in corporate environment. Two main components 
of Adam’s theory in exchanging relations are inputs and outputs. Inputs or investments are each 
participant’s contributions to relational exchange.When an individual exchanges his services with another 
individual , inputs might include previous job experiences , knowledge and information ,job 
efforts,education and job training and internship. Outputs are things which are obtained through exchange. 
For employees , the most important output might be salary. In relational exchange considerations , two 
pints should be taken into account.First,An input or output should be known by one or two sides of 
relational exchange. Second , an input or output should be related to the exchange , that is it should have a 
side benefit.As long as inputs and outputs are not both identified and are not related to each other,no 
relational exchange would occur . Adams suggests that individuals assess inputs and outputs based on 
their importance to them. Inputs are assessed by  gathering input data and outputs are considered 
independently ,even though they might be much related to each other. Equity occurs when the ratio of 
inputs that an individual brings to a job and the outcomes that he receives from it is equal to the  perceived 
inputs and outcomes of others. Inequity happens when the ratio of these ratios are unequal. 
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Job Burnout 

Job burnout is a kind of spiritual , mental , emotional , and physical fatigue which is caused by 
inappropriate work conditions during a long time (Simons , 2001 ,31). 

Job burnout is a psychological processes which results from strict work conditions and represents itself as 
emotional exhaustion , depersonalization , and reducing the motive for making progress and 
achievement.(Gibson , Switch , Danly , 1994).  Job burnout is mainly due to job stress. Neurological and 
psychological pressure which is called stress is frequently observed in our daily life. Stress or mental 
pressure , is an event or a disorder which psychologically has invasive features and might cause some 
organic impressions (Malekpour ,1997). 

The firs harm caused by job burnout is suffering from physical exhaustion. Those who are suffering from 
this disorder,will face lack of energy and serious fatigue. Moreover,such people frequently report some 
signs of physical pressure such as headache ,vomit , insomnia, and some changes in their eating diet . 

Although some people are more prepared to develop this disease in terms of their personality and 
individual and internal traits ,  job burnout is treatable and reversible by taking some special measures and 
treatments. 

According to Maslak,job burnout is a syndrome which results from chronic mental stress and contains three 
components of  emotional exhaustion or fatigue , self cynicism (depersonalization) , lack of personal 
achievement or improvement. 

And it is more common among social jobs that provide help and assistance such as counselors , teachers , 
social workers , doctors , police , nurses , and stuffs like these and it is probably due to the kind of tasks 
and responsibilities of such jobs. 

Job burnout is together with stress , job confusion , and poor performance ant its cause is discussed in 
both individual and corporate aspects of jobs. Most recent longitudinal studies on job burnout , have 
applied very complicated analyses to determine how environmental stressor changes in workplace can 
predict changes in job burnout.A general opinion is that the best and the most idealistic people will suffer 
from job burnout since these people overwork to achieve their job standards and ideals.But when they find 
out that their efforts and satisfaction were not sufficient to achieve their goals , the develop job burnout and 
pessimism.  Another opinion is that job burnout is the ultimate result of being exposed to chronic job 
stress.Thus,job burnout must be more common among people who have been engaged in one job for a 
long time than the beginners. Some researchers have been studying the relationship between personality 
traits and job burnout syndromes. Their findings indicate that those who emotionally suffer from job burnout 
are often perfectionist and are extremely busy with their job and on the other hand , they draw some 
unrealistic plans in their minds (Steven , 2001) . 

Research Methodology 

This research is an analytical descriptive cross-sectional survey . The reason is to investigate the existing 
situation based on collected data. 

Research Questions 

1. Is there any relation between equity perception of urban train operators and their job burnout? 

2.Is there any relation between education of urban train operators and their equity perception? 

3.Is there any relation between job experience  of urban train operators and their equity perception? 

4.Is there any relation between the age of urban train operators and their equity perception? 

5.Is there any relation between education of urban train operators and their job burnout? 
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6. Is there any relation between job experience  of urban train operators and their job burnout? 

7.Is there any relation between the age of urban train operators and their job burnout? 

Sampling and sample size 

After determining the studied community in this research , the random systematic approach was used and 
100  subjects out of the total 700 train operators were randomly chosen as the sample. Questionnaire were 
distributed among the subjects of the sample. After the subjects’ answering the questions , the 
questionnaires were gathered by the researcher and the necessary information and data were extracted 
and applied in SPSS software. 

Data Collection Tools : 

A. Maslach job questionnaire which includes 25 questions is now the most common tool for measuring job 
burnout. It evaluates three main factors of fatigue , personal performance ,depersonalization and an 
optional factor of engagement. In this test , 9 questions are allocated to emotional exhaustion (which 
represent answerer’s emotions,extreme tiredness and emotional exhaustion before the customers and 
clients in work place), 8 questions are allocated to personal performance ( it lets the answerers to express 
their feelings of qualification and accomplishment in relation to the customers and clients), 5 questions are 
allocated to depersonalization ( it lets the answerers to express their attitudes in the form of indifference 
and lack of interest towards the customers) , and 3 questions are allocated to engagement (which shows 
the amount of interest in job). In terms of frequency , points are classified to 1 to 6 as several times a year, 
monthly, several times a month , weekly , several times a week ,every day and never (never is scored zero) 
and intensity is classified to 1 to 7 as very low,low, substantial, moderate , almost high , high , and very 
high. 

B. Equity perception questionnaire contains 22 questions;5 questions to measure distributive justice ,11 
questions to perceive procedural justice , and 8 questions to measure interactional justice. In this 
test,questions are scored from 1 to 5 from “completely agree” to “completely disagree” which are answered 
by each subject . 

Validity and Reliability of Questionnaires 

A. Reliability of Equity Perception Questionnaire 

Equity perception questionnaire was prepared by Arjmand Nia (2007) based on equity theory of Stacy 
Adams (1963).Various components of this approach in preparing questionnaire (distributive justice , 
procedural justice,and interactional justice) have been considered. To prepare the questionnaire , first of all 
,  30 items were arranged and were initially applied for 30 employees of Bakhtar regional power 
department.After observing the status of the items and their internal consistency coefficient ,8 items were 
eliminated and the final questionnaire was prepared with 22 items.It should be noted that Cronbach’s alpha 
coefficient for 22 items was (0.78). This 22-item questionnaire was examined by some experts in corporate 
behavior and psychology to test its validity and was confirmed to be a suitable questionnaire (Arjmand Nia , 
2009) . Reliability of equity perception was calculated by means of Cronbach’s alpha in this research which 
was (0.82)  (Author). 

B. Validity of Job Burnout Questionnaire 

During a research on 420 subjects (69% women and 31% men) , Maslach and Jackson calculated the 
internal consistency of the questionnaire for (0.83) frequency by means of Cronbach’s Alpha. Also, Alpha 
coefficient was calculated for four sub-tests as follows: emotional exhaustion:0.89,personal 
performance:0.74, depersonalization : 0.77, and engagement :0.59. 

Different studies in western countries with MBI questionnaire indicates the similar reliability of Maslach and 
Jackson’s findings ( Maslach and et al , 2001). Abou Helal and Salameh calculated the test reliability in a 
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non-western country that is in Jordan. The findings of this research also indicates similar results (Abedi and 
et al , 2003) . 

Tables Results 

Population and Demographics : 

Sample community of the research includes 100 operators of Tehran urban rail who are all men because of 
their job and are working in shifts. 

Table 1: The age of the personnel participating in research 

total 41 years and more 31-40 years 26-30 years Age 

94 6 22 66 Number 

100 6.4 23.4 70.2 percent 

According to this table , about 70.2 percent of the operators are between 26-30 years old , 23.4 percent 
between 31-40 , and 6.4 percent are 41 years or older. 

 

Table 2: educational status of the personnel participating in research 

Total Associate’s and 
Bachelor’s degree 

Diploma Under Diploma Education Degree 

94 50 42 2 Number 

100 53.2 44.7 2.1 Percent 

 

According to table 2 , about 2.1 percent of the operators are under diploma , 44.7 percent have diploma , 
and 53.2 percent have associate’s degree or bachelor’s degree. 

 

Table 3 : Job experience of the personnel participating in research 

Total 20 years 
and more 

15-20 years 10-15 
years 

4-10 years 2-3 years Job 
Experience 

91 2 3 3 72 9 Number 

100 2.2 5.5 3.3 79.1 9.9 Percent 

 

According to table 3 , about 9.9 percent of the operators have 2-3 years of job experience , 79.1 percent 4-
10 years , 3.3 percent 15-20 years and 2.2 percent of them have 20 years or more job experience. Diagram 
3-4 shows the observations related to the operators job experiences. 
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Statistical Tables : 

Table 4: descriptive explanation of job burnout based on age 

Maximum Minimum Standard 
Error 

Standard 
Deviation 

Average Sample Emotional Exhaustion 

Years 

79 

46 

37 

79 

0 

1 

0 

0 

2،014 
2،789  

5،552 

1،610 

361،16  

083،13 

600،13 

15،606  

23،52  

14،20 

12،83 

04،22  

66 

22 

6 

94 

30-26  years old 

31-40 years old 

41and more 

Total 

 

56 

51 

56 

56 

0 

12 

0 

0 

1،536  

2،621 

9،570 

1،389 

12،478  

12،293 

23،67 

13،462  

67،35  

33،55 

67 ،23 

34،40  

66 

22 

6 

94 

30-26 personal 

performance 
40-31  

41 and more 

Total 

53 

27 

27 

53 

0 

0 

0 

0 

1،284  

1،535 

4،313 

1،009 

10،429  

7،201 

10،564 

9،784 

36،9  

36،9 

00،6 

45،8  

66 

22 

6 

94 

30-26 
depersonalization 

40-31  

41and more 

Total 

21 

21 

17 

21 

0 

0 

0 

0 

653 .  

1،234 

2،789 

575 .  

5،302 

5،789 

6،831 

5،579 

36،8  

23،7 

67،3 

80،7  

66 

22 

6 

94 

30-26 Engagement 

31-40 

41and more 

Total 

According to table 4 , the average scores in table 4 , and relatively high scores in ages 26-30 in emotional 
exhaustion indicates the difference of the average scores of job burnout in this age group in comparison to 
other age groups. 
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Table 5: descriptive explanation of job burnout and its items based on education degree 

Maximum Minimum Standard 
Error 

Standard 
Deviation 

Average Sample Education degree 

 

35 

63 

79 

79 

1 

0 

0 

0 

17،000 
2،385  

2،210 

1،616 

24،024  

13،460 

15،624 

15،671  

18،00  

19،86 

24،36 

21،22  

2 

42 

50 

94 

Emotional       Under 
Diploma 

Exhaustion    Diploma 

Associate’s Degree 

Total 

37 

56 

56 

56 

36 

0 

0 

0 

500،  

2،064 

1،991 

1،389 

7،07  

13،377 

14،083 

13،558  

36،50  

34،98 

33،84 

34،40  

2 

42 

50 

94 

Personal   Under  Diploma 

Performance        Diploma 

Associate’s Degree 

Total 

12 

35 

53 

53 

8 

0 

0 

0 

2،000  

1،480 

1،507 

1،034 

2،828  

9،590 

10،659 

10،029  

00،10  

8،50 

9،02 

8،81  

2 

42 

50 

94 

Under Diploma   
Depersonalization  

Diploma 

Associate’s  Degree 

Total 

 

12 

21 

21 

21 

10 

0 

0 

0 

1،000 

933،  

733،  

571.  

1،414 

6،046 

5،183 

5،532 

11،00  

7،48 

8،10 

7،88  

2 

42 

50 

94 

Engagement Under 
Diploma 

Diploma 

Associate’s  Degree 

Total 

 

According to table 5 , the analysis of the results of job burnout in table 42 and the high average scores of 
emotional exhaustion and depersonalization among operators who have got associate’s degree shows that 
there is a difference between different education groups and job burnout and in Associate’s degree group , 
this difference is rather more than other groups. 
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Table 6. descriptive explanation of job burnout based on job experience 

Maximum Minimum Standard 
Error 

Standard 
deviation 

Average Sample Years 

39 

79 

12 

37 

4 

79 

9 

0 

7 

0 

1 

0 

3،539 
1،914  

1،667 

6،547 

1،500 

1،655 

10،616  

16،237 

2،887 

14،639 

2،121 

15،789  

26،78  

23،60 

8،67 

60،  

2،50 

22،46  

9 

72 

3 

5 

2 

91 

Emotional 2-3 

Exhaustion  4-10 

15-10 

20-15 

20 and more 

Total 

52 

56 

50 

56 

14 

56 

13 

0 

37 

14 

0 

0 

4،571  

1،530 

3،844 

8،145 

7،000 

1،433 

13،712  

12،981 

6،658 

18،213 

9،899 

13،671  

35،56  

34،22 

44،33 

36،80 

7،00 

34،23  

9 

72 

3 

5 

2 

91 

Personal   2-  3 
performance 

4-10 

15-10 

20-15 

20 and more 

Total 

53 

35 

6 

27 

1 

53 

4 

0 

1 

0 

0 

0 

5،314  

018،1 

1،453 

5،314 

500.  

1،057 

15،941  

8،642 

2،517 

11،883 

707.  

10،086  

19،11  

36،8 

33،3 

80،5 

50.  

8،95  

9 

72 

3 

5 

2 

91 

3-2   
Depersonalization  

10-4  

15-10 

20-15 

20 and more 

Total 

21 

21 

9 

17 

5 

21 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

1،993 

637،.  

1،856 

3،234 

2،500 

538،  

5،979 

5،409 

3،213 

7،232 

3،536 

5،563 

10،00  

8،24 

33،5 

60،4 

2،50 

7،99  

9 

72 

3 

5 

2 

91 

Engagement   2-3    
        10-4 

15-10 

20-15 

20 and more 

Total 

According to table 6 and with regard to job experience , in operators with little job experience who form the 
majority of the personnel , there is much difference of emotional exhaustion which might be the result of 
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unfamiliarity with workplace , lack of correlation and lack of proper communication with colleagues and 
officials. 

Also , high average scores of depersonalization and low scores of personal performance indicate the 
difference between this age group and other age groups. 

Table 7: descriptive explanation of equity perception and its items based on age 

Considering that the applied tool for measuring equity perception includes 22 items with 5 alternatives for 
each one , obviously the highest score in this questionnaire will be 110.  If we divide equity perception to 
three levels of high , medium , and low , and thus classify the scores up to 34 as low equity perception , 35 
-68 as medium equity perception , and above 69 up to 110 as high equity perception , then it can be 
concluded that the rail operators’ equity perception towards their organization is not ranked in high level 
and since the average is 59.48 , it is concluded that equity perception is in medium level. It is interesting 
that the age group of 41 and more got the highest average and have higher equity perception . This state is 

Maximu
m 

Minimu
m 

Standard 
Error 

Standard 
Deviation 

Average samp
le 

Years 

93 

71 

89 

93 

37 

42 

46 

37 

1،416  

1،545 

7،065 

1،169 

11،503  

7،082 

17،305 

11،269  

59،67  

56،57 

67،67 

59،48  

66 

21 

6 

93 

Equity           26-30 

perception   31-40 

41 and more 

Total 

21 

17 

21 

21 

5 

7 

5 

5 

451.  

583.،  

286،  

372.  

667،  

671،  

601،  

،588 

11،44  

11،67 

12،83 

11،58  

66 

21 

6 

93 

Distributive   26-30 

Justice             31-
40 

41 and more 

Total 

46 

40 

45 

46 

15 

18 

22 

15 

802،  

168،  

972،  

688.  

6،512  

5،351 

9،730 

6،630 

28،53  

27،14 

34،33 

28،59  

66 

21 

6 

93 

 

Procedural   26-30 

Justice          31-40 

41 and more 

Total 

27 

26 

24 

27 

12 

12 

14 

12 

426.  

696.  

607.  

353.  

465.  

188.  

937.  

403.  

19،68  

19،52 

20،50 

19،70  

66 

21 

6 

93 

Interactional  26-30 

Justice              31-
40 

41 and more 

Total 
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repeated in all three items of perception that is distributive justice , procedural justice , and interactional 
justice. 

Table 8: results of analysis of equity perception based on the age group of the subjects 

Results of table 8 show that since total F is significant at level (0.10) , (F=2.360),  therefore there is 
significant difference between different age groups based on equity perception scores. In order to 
determine the difference between each of these groups , Tukey’s Post Hoc Test was used. The resu lts are 
shown in the following table. 

Table 9: Results of Tukey’s Post Hoc Test for different averages of various age groups based on their 
equity perception scores 

Comparison of 
Groups 

with each other Average 
difference 

Standard 
Erroor 

Significance 

Age group Age Group   

40-31  30-26  09/3  78/2  50/0  

41 and more 30-26  8-  73/4  21/0  

30-26  40-31  09/3-  78/2  50/0-  

41 and more 40–  31  09/11-  14/5  08/0  

30-26  41  and more 8 73/4  21/0  

40-31  41  and more 09/11  14/5  08/0  

Table 9 indicates that the difference between the average of various age groups is significant. Results 
show that there is a significant difference between the equity perception of 26-30-year-old age group and 
the group of 41-year-olds and more  at level (0.10) . It should be noted that since equity perception in age 
group of 40-year-olds and more is greater than other groups in average , then there is a significant 
difference between this group and other ones. 

Table 10 : descriptive explanation of equity perception and its items based on education degree 

Source of change Total 
Squares 

df Average 
Squares 

F Significance 

intergroup 083/582  2 041/291  360/2  10/0  

Intra-group 143/11101  90 346/123    

Total 226/11683 92    
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maximum minimum Standard 
error 

Standard 
deviation 

average sample education 

76 

81 

93 

93 

62 

40 

37 

37 

000،7  

635 ،1 

55،1 

52،1  

9،899  

10،597 

11،583 

11،105  

00 ،69  

59،29 

58،73 

59،20  

2 

42 

49 

93 

equity  under 
diploma 

perception   
diploma 

AD and BA 

Total 

12 

21 

21 

21 

11 

5 

6 

5 

500 .  

574..  

469..  

356.  

707.  

3،719 

3،280 

3،438 

11،50  

11،69 

11،48 

11،48  

2 

42 

49 

93 

Under diploma 

Distributive 
diploma 

Justice  Ad and BA 

Total 

 

41 

44 

46 

46 

31 

18 

15 

15 

5،000  

935..  

992..  

683.  

7،071  

6،056 

6،954 

6،586 

36،00  

28،07 

28،37 

40،28  

2 

42 

49 

93 

 

Under diploma 

Procedural    
diploma 

Justice           AD 
and BA 

Total 

 

24 

27 

26 

27 

19 

14 

12 

12 

2،500 

514..  

516..  

359.  

5363،  

3،329 

3،610 

3،458 

21،50  

19،50 

19،61 

19،60  

2 

42 

49 

93 

Under diploma 

Interactional  
diploma 

Justice            AD 
and BA 

Total 

Since the applied tool for measuring equity perception includes 22 items with 5 alternatives for each , 
obviously the highest score in this questionnaire will be 110. If we divide equity perception to three levels of 
high , medium , and low , and thus classify the scores up to 34 as low equity perception , 35 -68 as medium 
equity perception , and above 69 up to 110 as high equity perception , then it can be concluded that the rail 
operators’ equity perception towards their organization is not ranked  in high level and since the average is 
59.48 , it is concluded that equity perception is almost in medium level with regard to education degree. 
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Table 11 :  descriptive explanation of equity perception and its items based on job experience 

maximum minimum Standard 
Error 

Standard 
Deviation 

Average sample year 

75 

93 

59 

71 

61 

93 

41 

37 

48 

54 

52 

37 

3،480  

1،399 

3،512 

3،536 

4،500 

1،185 

10،440  

11،789 

6،083 

7،906 

6،364 

11،245  

58،33  

59،07 

52،00 

64،00 

56،50 

58،98  

9 

71 

3 

5 

2 

90 

Equity            2-3 

Perception      4-10 

10-15 

15 – 20 

20 and more 

Total 

 

15 

21 

15 

13 

13 

21 

7 

5 

6 

11 

5 

5 

882..  

429..  

2،646 

490..  

4،000 

366.  

646،2  

3،617 

4،583 

1،095 

5،657 

3،473 

10،67  

11،49 

10،00 

11،80 

9،00 

11،32  

9 

71 

3 

5 

2 

90 

Distributive      2 – 3 

Justice               4 - 10 

10 – 15 

15 – 20 

20 and more 

Total 

 

41 

46 

28 

35 

37 

46 

20 

15 

18 

24 

23 

15 

 

2،272  

808..  

2،906 

2،315 

7،000 

705..  

6،815  

6،809 

5،033 

5،177 

9،899 

6،688 

28،78  

28،44 

23،33 

30،60 

30،00 

28،46  

9 

71 

3 

5 

2 

90 

Procedural      2 – 3 

Justice             4 – 10 

10 – 15 

15 – 20 

20 and more 

Total 

23 

27 

22 

24 

19 

27 

13 

12 

16 

19 

16 

12 

1،060 

421.  

1،764 

927..  

1،500 

360.  

3،180 

3،550 

3،055 

2،074 

2،121 

3،4180 

18،89  

19،65 

18،67 

21،60 

17،50 

19،60  

9 

71 

3 

5 

2 

90 

Interactional   2 – 3 

Justice                 4 – 10 

10 – 15 

15 – 20 

20 and more 

Total 
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Accorsing to table 11 , since the applied tool for measuring equity perception includes 22 items with 5 
alternatives for each , obviously the highest score in this questionnaire will be 110. If we divide equity 
perception to three levels of high , medium , and low , and thus classify the scores up to 34 as low equity 
perception , 35 -68 as medium equity perception , and above 69 up to 110 as high equity perception , then 
it can be concluded that the rail operators’ equity perception towards their organization is not ranked  in 
high level and since the average is 59.48 , it is concluded that equity perception is almost in medium level 
with regard to education degree. It should be noted that those who have much job experience own higher 
equity perception but have lower equity perception in distributive justice . This finding might be related to  
more expectation of personnel with much job experience to receive more share of rewards and income . It 
is interesting that in procedural and interactional justice , they own nearly high equity perception. This is 
consistent with the researcher’s expectations with regard to corporate subjectivity. 

Summary of Research 

After completing the questionnaire by the subjects of research community , data obtained from them were 
analyzed and based on extracted statistics, the results are as follow: Considering three levels of equity 
perception that is low , medium , and high equity perception , equity perception of rail operators was not 
ranked as high , but there is a difference between the equity perception of some groups with regard to their 
average . 

Moreover ,  general results of this research about rail operators  indicated that there is a direct and 
significant relation between job burnout and job experience with 95% level of confidence and the average 
score of various groups are different in terms of job engagement and emotional exhaustion . 

Answering The Research Questions : 

In answering the first question – the relation between equity perception and job burnout – the findings of 
this research indicate that there isn’t a significant relation between equity perception and job burnout. 
Researcher believes that as the job of operators is almost new and with regard to little job experience , 
more research needs to be conducted in this regard in future. 

In answering the second question – Is there any relation between education of urban train operators and 
their equity perception? – the findings of the research do not confirm any relation between education and 
equity perception. This research is consistent with the findings of Case and Hewed (2005) who determined 
that there is no relation between equity perception and education (L.Hessami , 2008). 

It is interesting that in this research those who are less educated , according to average scores have more 
equity perception. 

In responding the third question  –  Is there any relation between job experience  of urban train operators 
and their equity perception? – overall findings of the research show that there is no relation between equity 
perception and job experience and these findings are consistent with those of Samavatian (2008). 
Moreover , Nourbakhsh and Mirnadri (2005) proved that there is no relation between corporate atmosphere 
and job experience. However , average of  scores indicates that the difference between the scores and 
equity perception of the group with 15-20 years experience is rather more than other groups. 

But in this research experienced operators had lower equity perception in items of distributive justice , 
procedural justice , and interactional justice which ,  considering the rules of organization and determining 
salary based on high academic degrees and with regard to the fact that experienced operators in this 
organization have low education degrees and the ignorance of employees experience in relation to their 
salaries which results in distributive justice , impressed employees’ emotions based on feeling equity 
perception with distributive item. These findings are consistent with the researcher’s expectation. 
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In response to the fourth question  – Is there any relation between the age of urban train operators and 
their equity perception? – overall findings of the research approve of a relation between the age of 
operators and their equity perception , but the results of the research are not consistent with the findings of 
Hezavehee and Samadi (2007). 

It is interesting that in this research there is a relation between equity perception and age in group of 41-
year0olds or more which got the highest average and had almost high equity perception. Other three items 
show that perception of distributive justice , procedural justice , and interactional justice was quite low in 
them. 

It seems to the researcher that as age increases , mental capacity of the employees increases as well. This 
,  together with their corporate experience , helps the employees to deal with the issues more easily and 
admit and follow the rules much better. 

In response to the fifth question  – Is there any relation between education of urban train operators and 
their job burnout?  – overall findings of this research show that there isn’t a significant relation between 
education and job burnout. This result is consistent with the findings of Yahyaee in a research on the 
employees of Gilan education department. But in items of emotional exhaustion , the educational group 
with associate’s degree got a high average score. 

In this research there wasn’t any significant difference between job burnout and higher education 
(associate’s degree or bachelor’s degree). 

In response to sixth question – Is there any relation between job experience  of urban train operators and 
their job burnout? –  the findings of Philian , Esfandiari , Abdi and et al (2007) indicated that the youth 
between 30-30 years old got more job burnout that 40-year-olds and more. 

According to the findings of this research there is a significant relation between the sub-item of job 
engagement and job experience with 95% confidence and also there is a significant relation between 
emotional exhaustion and job experience of the operators with 95% confidence . These findings are 
consistent with those of Rahimi and et al (1998) , Abdi and et al (2007). 

In response to the seventh question – Is there any relation between the age of urban train operators and 
their job burnout? – The findings of Al-Amri (2000) In Saudi Arabia indicated that there is a relation 
between age and job burnout . Kamali (2003) got the same result in his research. In this research no 
relation was found between age and job burnout , but according to the average scores , younger operators 
got the highest average in relation to job burnout. 

This result is consistent with the findings of Lagzian (2008) and Smile (2000) Sarjant and Hanam (2003) 
and Khosravi (2008) in that there is no relation between age and job burnout. This research is also 
consistent with the findings of Mahad Nazari who showed that there is no relation between age and job 
burnout (Aref , Hassan :2005). 

Discussion and Conclusion : 

Observing justice is one of the most important concerns of organizations’ employees .undoubtedly , 
employees perception of following justice will lead to the feeling of equity and job satisfaction. It is quite 
natural for human beings to stand against it when they face injustice or feel it and then they try to 
compensate for it. We all have experienced this issue so far. Therefore , equity perception and 
consequently job satisfaction will enhance job commitment , productivity and job motivation of employees 
and prevents their job burnout. 

Research Limitations : 

1. Applying tools prepared by the researcher which naturally lack standardized psychometric properties in 
relation to equity perception in Iran . 



 

 
 

 

 

    2015 –  ٞبراًغ    : 05الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  
 

212 

2. Lack of enough domestic and foreign studies in relation to this subject in order to compare the results of 
this research and other researches. 

3. Conducting research in a certain city which leads to some problems in generalizing the results. 
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